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Ofício-Circular Conjunto nº 18 /DIRBEN/DIRAT/INSS 
 
 

Em, 28 de março de 2019. 
 
 
Aos Superintendentes-Regionais, Gerentes-Executivos, Gerentes de Agências da Previdência 
Social-APS, Chefes de Divisão de Gestão de Benefícios, Chefes de Divisão de Gerenciamento 
de Reconhecimento de Direitos e Chefes de Divisão de Atendimento das Superintendências 
Regionais, Chefes de Divisão/Serviço de Benefícios, Chefes de Serviço/Seção de 
Reconhecimento de Direitos e Chefe de Serviço/Seção de Atendimento das Gerências 
Executivas. 
 
 
Assunto: Procedimentos de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC 
 
 
1.  Diante da necessidade de adequar e padronizar procedimentos referentes à 
emissão de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC pelo Regime Geral de Previdência Social 
– RGPS, devem ser observadas as orientações deste Ofício-Circular Conjunto. 
 
2.  A CTC expedida com períodos de tempo de contribuição do Regime Geral de 
Previdência Social deverá possuir assinatura do responsável pela certidão e do dirigente do órgão 
expedidor, conforme inciso VIII, do art. 438 da Instrução Normativa nº 77 /PRES/INSS, de 21 
de janeiro de 2015. Para adequar esse procedimento ao processo eletrônico, realizamos as 
seguintes alterações: 

 
a) a assinatura do responsável será substituída pela informação automática do 

número da matrícula do servidor que concluiu e concedeu a CTC. Considerando que para 
concluir a certificação de tempo de contribuição é necessário que o servidor responsável realize 
login no sistema emissor da certidão, mediante a inclusão de senha de acesso, este login será 
considerado como assinatura digital, na forma do §1º, do art. 6º do Decreto 8.539, de 8 de 
outubro de 2015; 

 
b) quanto à assinatura do dirigente, será considerada a do Presidente do INSS, 

dispensando a do gestor da unidade responsável pelo requerimento da CTC. 
 

3.  A partir da publicação deste ofício-circular conjunto, o cidadão poderá realizar a 
retirada de sua Certidão de Tempo de Contribuição no Meu INSS, por meio de consulta à tarefa, 
onde poderá baixar a CTC e apresentá-la ao órgão ao qual foi direcionado o tempo de 
contribuição certificado. 

 
3.1. A comprovação da ciência do recebimento da via da certidão, de que trata o 

art. 439 da Instrução Normativa nº 77/15, se dará pelo log de acesso realizado pelo interessado, 
através do Meu INSS, que será descrito automaticamente no processo eletrônico instruído no 
Gerenciador de Tarefas – GET. 
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3.2. A conclusão da análise da certidão concedida deverá ser comunicada ao 
requerente, preferencialmente por meio eletrônico ou telefônico, oportunidade em que será 
comunicada a disponibilidade de sua retirada pelo Meu INSS. 

 
3.3. Quando a Certidão de Tempo de Contribuição for instruída por processo 

eletrônico, sua emissão deverá ser realizada diretamente na tarefa, na aba consulta no 
Gerenciador de Tarefas - GET, devendo ser realizado procedimento de anexação do documento 
no comentário de conclusão da tarefa para a devida instrução do processo eletrônico. Caso não 
seja possível efetuar tal procedimento, o servidor deverá utilizar o documento disponibilizado no 
Sistema de Atendimento - SAT. 

 
3.4. No caso de processo físico, deverá constar em despacho conclusivo, 

informação que a emissão da CTC se dará com base neste ofício-circular conjunto. Nesta 
situação, deverá ser criada a tarefa de CTC no GET, com anexação apenas da CTC emitida no 
SAT, com o devido comentário de conclusão da tarefa. 

 
4.  Será disponibilizado no Meu INSS, para atendimento a distância, isto é, sem a 
necessidade de comparecimento à uma unidade de atendimento, o serviço de “Retirada de 
Certidão de Tempo de Contribuição e 2ª via” (código 4052 e sigla RETCTCTAR). 

 
4.1. Este serviço é destinado aos cidadãos que necessitem de tal documento e que 

tenham CTC concedidas, sendo dispensado o seu comparecimento prévio nas Agências da 
Previdência Social. 

 
4.2. Caso o serviço seja solicitado por cidadão que não tenha CTC concedida, a 

tarefa deverá ser indeferida.  
 

5.   Comparecendo o cidadão à unidade de atendimento, o atendente deverá observar 
os seguintes procedimentos: 

 
5.1. O atendente deverá emitir código de acesso do Meu INSS e orientar o cidadão 

sobre a retirada do documento pelo canal Remoto.  
 
5.2. Observando as situações específicas, nas quais o cidadão não tenha condições 

de retirar a CTC pelo Meu INSS, o fornecimento da via física será realizado nas unidades, sendo: 
 
a) quando do comparecimento do cidadão, o atendente deverá realizar a 

impressão da CTC no SAT, colhendo ciência do interessado;  
 
b) o atendente deverá digitalizar a via com a ciência e anexar o documento 

digitalizado à tarefa de “Retirada de Certidão de Tempo de Contribuição e 2ª via”. Em seguida, 
devolver a via física ao interessado e concluir a tarefa. 

 
5.3. Fica dispensada a emissão em duas vias, de que trata o art. 439, da IN nº 

77/15, que será substituída pela via digitalizada com a ciência. 
 

6.  O serviço de tarefas encontra-se ativo em todas as unidades de atendimento, 
devendo as equipes de atendimento das Superintendências-Regionais e das Gerências-Executivas 
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http://www-inss.prevnet/norma/instrucao-normativa-no-77-presinss-de-21-de-janeiro-de-2015/?ol=�


 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

 

Página 3 de 3 

auxiliar os gestores das unidades para os ajustes na configuração da oferta de agendamentos, 
bem como na execução das tarefas. 
 
7.  O cidadão poderá retirar a CTC em qualquer agência ou pelo Meu INSS, quando 
existir tarefa instruída com a certidão, independente de ser ou não a unidade responsável pelo 
requerimento ou conclusão da análise do pedido de CTC, sem necessidade de realizar 
procedimento de povoamento da certidão no sistema PRISMA local. 
 
8.  A confirmação da veracidade da certidão, conforme o disposto no art. 18 da 
Portaria MPS nº 154, de 15 de maio de 2018 (DOU 16/05/2018), poderá ser verificada pelo 
regime próprio de previdência, ou a quem interessar, pelo código de autenticidade contido no 
rodapé do documento impresso, através do sítio 
https://meu.inss.gov.br/central/autenticidade.html, em até 90 dias da emissão, por 3 vezes. 
 
9.  Informamos que a emissão da Certidão de Tempo de contribuição pelo endereço 
da intraprev (www-ctc) será desabilitada, não havendo mais necessidade de atribuição de acesso 
no Sistema de Controle de Acesso – SCA para este serviço. 
 
10.  Solicitamos ampla divulgação junto aos servidores das Agências. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

MARCIA ELIZA DE SOUZA 
Diretora de Benefícios 

CLOVIS DE CASTRO JUNIOR 
Diretor de Atendimento 
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