
 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Ofício-Circular Conjunto Nº  40 /DIRBEN/DIRAT/INSS 
 

Em 27 de setembro de 2019. 

 

Aos Superintendentes-Regionais, Gerentes-Executivos, Gerentes de Agência da Previdência 
Social-APS, Chefes de Divisão de Atendimento, Chefes de Divisão de Gestão de Benefícios, 
Chefes de Serviço de Gerenciamento de Reconhecimento de Direitos e Chefes de Serviço de 
Gerenciamento de Administração de Informações de Segurados das Superintendências-
Regionais, Chefes de Serviço e Seção de Atendimento,Chefes de Divisão e Serviço de 
Benefícios, Chefes de Serviço e Seção de Reconhecimento de Direitos e Chefes de Serviço e 
Seção de Administração de Informações de Segurados, vinculados às Gerências-Executivas. 

 

Assunto: Novos procedimentos de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC 

 

1.  Informamos que a partir de28 de setembro de 2019 está prevista a liberação de 
nova funcionalidade na Central de Serviços - Meu INSS e Sistema de Atendimento - SAT, para 
emissão de Certidão de Tempo de Contribuição - CTC já concedida. 

2.   A funcionalidade será disponibilizada, no Meu INSS, pela opção do 
menu “Emissão de Certidão de Tempo de Contribuição - CTC”, bem como na aba 
“Cidadão/PJ” no SAT Central, na consulta “Certidão de Tempo de Contribuição - 
EMISSÃO”.  

3.  Ao emitir a CTC pelo Meu INSS ou SAT, o PDF do documento e o registro da 
ciência/retirada pelo cidadão serão disponibilizados no GET, com criação e conclusão 
automática da tarefa “Emissão de Certidão de Tempo de Contribuição - CTC” (código 4052), 
não sendo necessária qualquer ação do servidor na tarefa. 

4.  Em situações de exceção em que o cidadão não tenha condições de emitir a CTC 
pelo Meu INSS, o documento poderá ser obtido diretamente na Agência, sem prévio 
agendamento e preferencialmente na triagem. 

5.  Para fins de verificação de autenticidade do documento, a validade não será mais 
limitada a 90 dias. Cabe esclarecer que o código de autenticidade apenas será alterado no caso de 
alteração do status da CTC ou da data de processamento (exemplo: revisão).  

6.  A partir da disponibilização da nova funcionalidade, ao conceder a Certidão, o 
servidor deverá incluir como anexo na tarefa o documento “Certidão de Tempo de Contribuição 
- consulta” disponível na aba “CNIS - outras consultas” do GET.  Não deve ser anexado à tarefa 
de CTC, o extrato “Certidão de Tempo Contribuição - EMISSÃO”, uma vez que este extrato é 
voltado para a retirada da CTC pelo cidadão, conforme descrito no item 3. 
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7.  O servidor, ainda, deverá incluir no despacho conclusivo orientações de como o 
requerente deverá proceder para retirar a via da CTC emitida. Para auxiliar, foi disponibilizado 
modelo de conclusão da tarefa de CTC no GET. 

8.  Fica dispensada a emissão em duas vias, de que trata o art. 439, da IN nº 77/15, 
que será substituída pela ciência gerada na emissão da CTC, bem como a assinatura do 
responsável pela certidão nos termos do item 2 do  Ofício-Circular Conjunto nº 18 
/DIRBEN/DIRAT/INSS, de 28 de março de 2019. 

9.  A confirmação da veracidade da Certidão de Tempo de Contribuição, conforme o 
disposto no art. 18 da Portaria MPS nº 154, de 15 de maio de 2008 (DOU 16/05/2008), poderá 
ser verificada pelo regime próprio de previdência, ou a quem interessar, pelo código contido no 
rodapé do documento impresso, pelo site https://meu.inss.gov.br/central/autenticidade.html. 

10.  Revogam-se os itens 3, 4, 5, 6 e 8 do Ofício-Circular Conjunto nº 18 
/DIRBEN/DIRAT/INSS, de 28 de março de 2019. 

11.  Revoga-se o Ofício-Circular nº 16 DIRAT/INSS, de 25 de julho de 2019. 

12.  Solicitamos ampla divulgação a todos os servidores. 

 

 

MÁRCIA ELIZA DE SOUZA 
Diretora de Benefícios 

CLÓVIS DE CASTRO JÚNIOR 
Diretor de Atendimento 
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