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O Meu INSS foi criado para facilitar a vida dos 
segurados. Este sistema pode ser acessado 
pelo computador ou celular.
Para acessar o meu INSS basta entrar no site 
https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/
meu-inss/

Neste Ebook iremos descrever 03 passos 
para que você possa solicitar seu benefício de 
Aposentadoria por Tempo de Contribuição de 
forma rápida e fácil.

INTRODUÇÃO

https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/meu-inss/
https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/meu-inss/
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Para que você possa ter acesso ao sistema do MEU INSS será 
necessário obter uma senha de acesso no próprio site. 

A senha inicial poderá ser solicitada de 3 formas diferentes. 
Vejamos:

1) Pelo login do Meu INSS, no computador ou celular, após 
responder perguntas sobre dados pessoais, trabalhistas e 
previdenciários. 

Para isto entre no site do Meu INSS (https://www.inss.gov.br/
servicos-do-inss/meu-inss/) , clicando em

Será aberta uma nova página com a opção

na parte superior direita da tela.

Clique na opção

e será aberto o ícone para que seja feito o login, conforme abaixo:

PRIMEIRO PASSO1

https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/meu-inss/
https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/meu-inss/
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Clique em LOGIN e o site remeterá para a página abaixo. Neste 
ícone será possível cadastrar a senha do MEU INSS clicando em 
CRIAR SUA CONTA – conforme abaixo:
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2) Pelo internet banking dos bancos 
credenciados:
•  BANCO DO BRASIL: Acesse bb.com.br > 

serviços > previdencia social > senha meu 
inss > nai

•  BANESE: Acesse banese.com.br > Internet 
Banking Banese > Serviços > Gerar Senha 
Meu INSS – NAI

•  BANRISUL: Acesse banrisul.com.br >Menu 
Serviços > Criar Código INSS

•  BRADESCO: Acesse bradesco.com.br 
>Outros Serviços > Documentos > INSS – 
Cadastrar Código Inicial de Acesso ao Portal 
Meu INSS (NAI).

•  ITAÚ: Acesse itau.com.br > Previdência > 
INSS > Cadastrar senha inicial de acesso ao 
Portal Meu INSS

•  SANTANDER: Acesse santander.com.br > 
Outros Produtos > Demais Serviços > NAI – 
Núcleo de Autenticação Interbancária

3) Nas Agências da Previdência Social 
- pessoalmente ou por meio de um(a) 
procurador(a), e solicitar a senha provisória 
para acesso ao Meu INSS.

Você receberá a senha na triagem, não 
necessitando aguardar para ser atendido por 
um servidor. No seu primeiro acesso, você 
precisará trocar a senha recebida por uma 
senha definitiva.

OBSERVAÇÃO: Anote a senha inicial.
Ela será necessária para cadastrar sua senha 
definitiva, que deverá conter no mínimo nove 
caracteres com uma letra maiúscula, uma 
letra minúscula e um número. Grave sua senha 
definitiva pois ela será de suma importância 
para todo o seu processo de pedido de 
aposentadoria bem como para o acesso no 
MEU INSS.

bb.com.br
banese.com.br
http://www.banrisul.com.br
bradesco.com.br
itau.com.br
santander.com.br
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2 Com a senha definitiva faça o seu Login no ícone

na parte superior direita do site do Meu INSS, conforme 
abaixo:

Clicar em AGENDAMENTOS E REQUERIMENTOS no lado 
esquerdo da tela:

SEGUNDO PASSO
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Clicar em NOVO REQUERIMENTO no lado inferior direito da tela:

Clicar em  APOSENTADORIA, CTC E PECÚLIO, conforme abaixo:

O site irá lhe informar todas as aposentadorias / serviços que 
podem ser solicitados através do Meu INSS. Para o nosso 
pedido iremos clicar em APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO.

Para prosseguir com seu pedido de Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição será necessário atualizar seus dados pessoais e de 
contato.  

Para isto será necessário clicar em ATUALIZAR após a análise 
ou inclusão de todas as informações corretas, conforme abaixo:
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O sistema irá sugerir que você verifique o seu tempo de 
contribuição.

Este ícone pode ser ignorado, clicando em AVANÇAR.

Entretanto antes de fazer o requerimento de seu benefício de 
Aposentadoria por Tempo de Contribuição é imprescindível que 
o requerente já tenha implementado os requisitos necessário 
para a concessão do mesmo. 

Caso tenha dúvidas quanto ao seu direito em receber a 
Aposentadoria por Tempo de Contribuição e o valor que será 
recebido procure o auxílio de um advogado especializado em 
direito previdenciário que irá orientá-lo.

Após a atualização do seu cadastro iniciará o pedido de 
aposentadoria por tempo de contribuição, que poderá ser 
realizado em sua residência, para isto basta clicar em AVANÇAR.
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O sistema irá apresentar alguns questionamentos importantes 
para a análise da sua aposentadoria por tempo de contribuição. 

AS PERGUNTAS SERÃO:

A) Você possui tempo especial? Sim ou Não
Tempo “especial”, de acordo com a legislação atual, é aquele em 
que o cidadão trabalha de forma contínua (habitual e permanente) 
e sem interrupções durante a jornada de trabalho (não ocasional 
e nem intermitente) em atividade que o deixe exposto a agentes 
nocivos à sua saúde, como por exemplo, calor ou ruído, desde que 
a exposição a esses agentes nocivos esteja acima dos limites que 
foram estabelecidos em regulamento próprio.

Caso você tenha tempo especial obrigatoriamente deverá 
apresentar documentos que comprovem a exposição à agentes 
nocivos. Esses documentos geralmente são: PPP (Perfil 
Profissiográfico Previdenciário), SB/40, DSS 8030, Dirben 8030, etc.

B) Você possui tempo rural? Sim ou Não
Tempo rural é o período em que o cidadão exerceu atividades como 
trabalhador em áreas rurais ou como pescador artesanal e a eles 
assemelhados, e que exerceram a sua atividade diária de forma 
individual ou com o auxílio da família.

C) Você possui tempo trabalhado em outro país (exterior)? 
Sim ou Não

D) Você já trabalhou como professor? Sim ou Não

E) Você já trabalhou como militar e/ou funcionário/servidor público 
da União, Estado ou Município? Sim ou Não

F) Caso não possua o tempo de contribuição integral, você concorda 
com a aposentadoria proporcional? Sim ou Não

FIQUE ATENTO:  Se você tiver dúvidas quanto a aceitação destes 
documentos o correto é procurar um Advogado Especializado em 
Direito Previdenciário para poder lhe auxiliar.

FIQUE ATENTO: A opção pela aposentadoria proporcional diminuirá muito 
o valor do seu benefício. Caso queira optar pela Aposentadoria por Tempo 
de Contribuição Proporcional é conveniente, antes de requerer qualquer 
benefício,  o auxílio de um advogado especialista em direito previdenciário 
para que lhe informe o valor do seu benefício neste caso. 
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G) Caso não possua direito ao benefício na data de hoje (data do 
protocolo), você autoriza o INSS a alterar a data de entrada do 
requerimento para a data em que adquiriu as condições necessárias 
para a concessão do benefício?  SIM  ou NÃO

Após responder todas as perguntas o sistema irá reafirmar os 
dados do requerente da Aposentadoria. Neste ponto devem ser 
observadas todas as informações cadastradas no sistema:

Nesta mesma página você poderá optar em acompanhar todo os 
andamentos do requerimento pelo Sistema do Meu INSS.  Se a 
opção for SIM todos os andamentos serão encaminhados através do 
e-mail cadastrado inicialmente.

IMPORTANTE: Neste caso, se no dia do requerimento você não 
possuir o tempo suficiente para a concessão do seu benefício, o 
sistema lhe dá a opção de que seja alterado o dia do requerimento 
da Aposentadoria para o dia em que tiver implementados os 
requisitos para aposentar-se.
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A partir deste passo será necessário juntar os documentos para 
instruir o processo. 

Todos os documentos deverão ser digitalizados e não poderão 
ultrapassar 500 MB (tamanho do documento digitalizado).
Para adicionar os documentos necessários para a concessão da 
aposentadoria, basta clicar no ícone  localizado ao lado direito 
da lista de documentos. Com este clique será aberto um novo 
ícone em que será possível fazer a juntada dos documentos, 
conforme abaixo:

Os documentos que poderão ser juntados são:

Os documentos relacionados acima deverão ser apresentados 
caso o segurado tenha optado pela intermediação de um 
advogado ou procurador.

Os documentos de identificação do interessado são: cópia do 
RG, CPF, certidão de casamento e comprovante de endereço do 
requerente.

Da mesma forma deverá ser juntada a cópia integral das 
carteiras de trabalho do requerente.

IMPORTANTE: Ao juntar 
a cópia das Carteiras de 
Trabalho o requerente deve 
observar que a cópia juntada 
deve conter todas as páginas 
das carteiras que possuem 
anotações.  Ex. páginas 
em que estão registrados 
os contratos de trabalho; 
anotações de contribuições 
sindicais; alterações 
salariais, etc.



12 3 PASSOS PARA REQUERER A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO SITE DO INSS

Neste tópico o requerente poderá juntar Certidão de Tempo de 
Contribuição de períodos que tenha trabalhado como servidor 
público. Ex. trabalhou no Estado de São Paulo durante um 
período, e quer utilizar este período para aposentar-se pelo 
Regime do INSS. 

Neste ícone poderá ser apresentado comprovantes de períodos 
que prestou serviço para as Forças Armadas.

O requerente deve apresentar apenas cópias de comprovantes 
de recolhimentos que não estejam constando no Extrato de 
Contribuições.

Para conferir os recolhimentos que não estão no extrato de 
Contribuições, basta pegar o referido documento no ícone do 
Meu INSS no menu localizado à esquerda:
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Neste tópico o requerente deverá apresentar os documentos que 
comprovam a atividade especial. Como explicado acima o tempo 
especial deverá ser comprovado através de documentos ex. PPP 
(Perfil Profissiográfico Previdenciário), SB/40, DSS 8030, Dirben 
8030, etc.

Caso o requerente tenha período rural deverá apresentar 
documentos que comprovem esse período. Ex. notas fiscais, 
prova de titularidade de imóvel rural, certidões etc.

Neste item o segurado poderá apresentar demais documentos 
que entenda necessários para a concessão da aposentadoria. 

Ex. extrato analítico do FGTS, cópia autenticada da ficha de 
registro de algum período que não está registrado na CTPS, 
contagem de tempo de contribuição, etc.

FIQUE ATENTO:  Se você tiver 
dúvidas quanto a aceitação 
destes documentos o correto 
é procurar o auxilio de um 
Advogado Especializado em 
Direito Previdenciário.
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3 Após a juntada de todos os documentos será aberto no sistema 
do Meu INSS a relação de todos os períodos trabalhados. Essa 
relação dos períodos trabalhados poderá ser ratificada ou 
alterada pelo requerente.

No ícone  localizado na parte superior direita da tela você 
poderá adiconar períodos que eventualmente não estejam  
constando no Extrato Previdenciário. 
  
No icone  de cada periodo trabalhado você poderá fazer 
a edição caso haja datas equivocadas, bem como remunerações.
  
Posteriormente o requerente deverá confirmar a veracidade de 
todas as declarações previdenciárias, conforme abaixo:

TERCEIRO PASSO
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Após a confirmação o INSS irá informar se, de acordo com o 
Sistema, o requerente já possui direito a Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição. Neste tópico será informado o tempo de 
contribuição constante no cadastro do INSS bem como o valor da 
aposentadoria.

Vale salientar, neste tópico, que o cadastro do INSS muitas vezes 
está desatualizado frente ao correto tempo de Contribuição do 
segurado.

É comum que alguns períodos trabalhados não estejam 
constando no cadastro do MEU INSS (principalmente períodos 
muitos antigos). 

Referidos períodos deverão ser comprovados no momento 
do requerimento da aposentadoria (ex. com a apresentação 
da Carteira de Trabalho ou até mesmo períodos laborados 
em condições especiais em que devem ser apresentados os 
documentos necessários para comprovação da insalubridade e 
com isso o aumento do tempo).

Neste ponto é conveniente, antes de qualquer requerimento de 
aposentadoria, consultar um advogado especialista em Direito 
Previdenciário que irá lhe orientar as possibilidades de aumento 
do tempo de contribuição.

Mesmo constando que o requerente não possui o tempo de 
contribuição necessário, conforme acima e, ciente de que o 
tempo faltante será comprovado no pedido de aposentadoria 
será possível dar seguimento na sua solicitação clicando em 
AVANÇAR na parte inferior direita da tela.

Novamente aparecerá para o requerente a informação de que o 
mesmo não tem direito a aposentadoria, sendo questionado se 
quer prosseguir com o requerimento. 



16 3 PASSOS PARA REQUERER A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO SITE DO INSS

O requerente poderá clicar em confirmar e continuar seu 
pedido, conforme imagem abaixo:

Após confirmar as informações você deverá preencher o CEP de 
sua residência ou procurar o Município cuja agência do INSS irá 
fazer a análise do seu pedido.

Após digitar o CEP ou outra forma de busca (por município ou 
localização atual) serão relacionadas as agências da Previdência 
Social em que poderá ser realizado um atendimento caso o 
requente seja convocado.

Selecione a Agência do INSS mais próxima de sua residência. 
Posteriormente será relacionado as possíveis agências 
bancárias em que o requerente pretende receber seu benefício 
de acordo com a localidade informada anteriormente.



17 3 PASSOS PARA REQUERER A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO SITE DO INSS

No próximo tópico será aberto o resumo do pedido realizado, 
sendo imprescindível que o requerente confirme todos os dados 
inseridos anteriormente

Nesta mesma página haverá a informação de que todo o 
atendimento será realizado à distância, não sendo necessário 
o comparecimento presencial nas unidades do INSS, a não ser 
quando solicitado. 

Da mesma forma terá a informação de que será possível 
acompanhar o andamento do requerimento ligando para o 
telefone 135, de segunda a sábado, das 07:00 às 22:00h, ou 
através do Meu INSS, pelo endereço http://meu.inss.gov.br, ou 
pelo aplicativo Meu INSS no seu celular, usando a senha gerada 
conforme Segundo Passo deste ebook.

http://meu.inss.gov.br
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Ao final o segurado deverá declarar, sob a pena de incorrer na 
prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
serem completas e verdadeiras todas as informações prestadas 
no ato do requerimento, clicando que concorda com as 
informações prestadas, conforme abaixo.

Por fim deve clicar em AVANÇAR e será finalizado seu Pedido 
de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, sendo gerado o 
número do seu protocolo.

O INSS possui o prazo legal de 30 dias para analisar os pedidos 
administrativos.

CONCLUSÃO:
Esse Ebook tem como objetivo auxiliar os segurados nos 
pedidos de Aposentadorias por Tempo de Contribuição que 
deverão ser requeridas diretamente no Site do Meu INSS. 
Caso possua dúvidas quanto aos seus direitos previdenciários 
busque o auxílio de um profissional especializado na área.
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