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Contagem Recíproca nos 
Regimes Previdenciários



A Seguridade Social - art. 194 da CF

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações

de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à

assistência social.



Sistema Previdenciário Brasileiro

RGPS 

(art. 201, 
CF)

RPPS 

(art. 40, CF)

Complementar 

(art. 202, CF)

Militar 
(arts. 42 e 142, 

CF)



Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV

Segurados ATIVOS - 6.966

APOSENTADOS - 3.208

PENSIONISTAS - 878

fonte: DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA - 2022



O que é Contagem Recíproca?

Constituição Federal

Art. 201 (...) § 9º Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca
do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes

próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação
financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 9º-A O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42,
142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a
regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de
inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre
as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos
demais regimes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)



O que é Contagem Recíproca?

Lei 8.213/91

Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social

ou no serviço público é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição

na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na

administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social

se compensarão financeiramente. (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 20.11.98)



Regulamentação - Compensação Financeira 

● Lei nº 9.796, de 05/05/1999

● Decreto nº 10.188, de 20/12/2019

● Portaria DIRBEN/INSS Nº 998, de 28/03/2022

● Portaria DIRBEN/INSS Nº 1054 DE 13/09/2022



Novos 
conceitos

Compensação 

Financeira  

Regime de origem: o regime previdenciário ao
qual o segurado ou servidor público esteve
vinculado sem que dele receba aposentadoria
ou tenha gerado pensão para seus
dependentes.

Regime instituidor: o regime previdenciário
responsável pela concessão e pagamento de
benefício de aposentadoria ou pensão dela
decorrente a segurado ou servidor público ou
a seus dependentes com cômputo de tempo de
contribuição no âmbito do regime de origem.



Contagem Recíproca
Decreto 3.048/99 – Art. 125 Para efeito de contagem recíproca, hipótese em que os diferentes
sistemas de previdência social ou proteção social se compensarão financeiramente, fica assegurado:
(Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

I - o cômputo do tempo de contribuição na administração pública e de serviço militar exercido nas
atividades de que tratam os art. 42, art. 142 e art. 143 da Constituição, para fins de concessão de
benefícios previstos no RGPS, inclusive de aposentadoria em decorrência de tratado, convenção ou
acordo internacional; e (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

II - para fins de emissão de certidão de tempo de contribuição, pelo INSS, para utilização no serviço
público ou para inativação militar, o cômputo do tempo de contribuição na atividade privada, rural e
urbana, observado o disposto nos § 4º e § 4º-A deste artigo, no art. 123, no § 13 do art. 216 e nos § 8º
e § 8º-A do art. 239. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)



IN 128/2022

Art. 511. A Certidão de Tempo de Contribuição - CTC emitida

pelo INSS é o instrumento que permite que o tempo de

contribuição vertido para o RGPS seja aproveitado por

Regimes Próprios de Previdência Social - RPPSs ou Regimes

de Previdência Militar, para fins de contagem recíproca.



Portaria 1.467/2022
Art. 182. Para fins de contagem recíproca e compensação financeira previstas nos §§ 9º e 9º-A do art.

201 da Constituição Federal, o tempo de contribuição deverá ser comprovado por:

I - Certidão de Tempo de Contribuição - CTC, fornecida pela unidade gestora do RPPS ou,

excepcionalmente, pelo órgão de origem do segurado, desde que devidamente homologada pela

respectiva unidade gestora, limitada ao período de vinculação a este regime, ou pelo Instituto

Nacional do Seguro Social - INSS, quando se referir a tempo de contribuição no RGPS; e

II - por Certidão de Tempo de Serviço Militar, fornecida pelo órgão responsável pela gestão do

Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM, quando for o caso de tempo de serviço militar

exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 da Constituição Federal.



Averbação de Tempo de Contribuição

AVERBAÇÃO é a soma de tempo e contribuições de vínculos anteriores ao atual a

serem considerados para fins de aposentadoria e/ou vantagens temporais.

A averbação de tempo de contribuição é solicitada com a apresentação da referida

Certidão de Tempo de Contribuição.



Contagem Recíproca

CTC
Servidor

Para que possa 
contar esse tempo 

AVERBAÇÃO



Vínculo na Iniciativa Privada

Vínculo na Iniciativa 

Privada

Vínculo no Serviço Público



Vínculo na Iniciativa Privada

Vínculo na Iniciativa 

Privada

Vínculo no Serviço Público

CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Vínculo na Iniciativa Privada Vínculo na Iniciativa Privada

PARA CONTAGEM DO REFERIDO TEMPO NO RPPS

AVERBAÇÃO

Vínculo no Serviço Público



Averbação AUTOMÁTICA

25 anos de tempo de contribuição no 

SERVIÇO PÚBLICO - RGPS

12 anos de tempo de contribuição 

no SERVIÇO PÚBLICO - RPPS

Criação do 
Regime Próprio de Previdência Social

Decreto nº 3112/1999 - Compensação Previdenciária - art. 10 - Cada administrador de regime próprio de
previdência de servidor público, como regime instituidor, deve apresentar ao INSS, além das normas que o
regem, os seguintes dados e documentos referentes a cada benefício concedido com cômputo de tempo de
contribuição no âmbito do Regime Geral de Previdência Social: (...)
§ 2º No caso de tempo de contribuição prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor quando
vinculado ao Regime Geral de Previdência Social será exigida certidão específica emitida pelo ente instituidor,
passível de verificação pelo INSS.



Histórias da vida real…
25 anos de tempo de contribuição no 

SERVIÇO PÚBLICO - RGPS

12 anos de tempo de contribuição 

no SERVIÇO PÚBLICO - RPPS

Criação do 
Regime Próprio de Previdência Social



Histórias da vida real…
25 anos de tempo de contribuição no 

SERVIÇO PÚBLICO - RGPS

12 anos de tempo de contribuição 

no SERVIÇO PÚBLICO - RPPS

Criação do 
Regime Próprio de Previdência Social

APOSENTADORIA NO INSS

APOSENTADORIA NO RPPS

TC - RGPS TC - RPPS

TC - RGPS



Histórias da vida real…
25 anos de tempo de contribuição no 

SERVIÇO PÚBLICO - RGPS

12 anos de tempo de contribuição 

no SERVIÇO PÚBLICO - RPPS

Criação do 
Regime Próprio de Previdência Social

APOSENTADORIA NO INSS

APOSENTADORIA NO RPPS

TC - RGPS TC - RPPS

TC - RGPS

NO MOMENTO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA



Histórias da vida real…
25 anos de tempo de contribuição no 

SERVIÇO PÚBLICO - RGPS

12 anos de tempo de contribuição 

no SERVIÇO PÚBLICO - RPPS

Criação do 
Regime Próprio de Previdência Social

APOSENTADORIA NO 
INSS

APOSENTADORIA NO RPPS

TC - RGPS TC - RPPS

TC - RGPS

PORTARIA DIRBEN/INSS N 998/2022

Art. 80. Em análise ao direito à compensação, se for identificada a existência de duas aposentadorias para o

mesmo servidor, uma no RGPS e outra no RPPS, com utilização do mesmo período, deverá ser observado o que

segue:

I - se existir aposentadoria concedida pelo RGPS com DIB anterior à averbação automática (data da mudança de

regime do ente federativo de RGPS para RPPS) e uma aposentadoria concedida pelo RPPS posteriormente, será

considerada indevida a concessão da aposentadoria concedida posteriormente pelo RPPS. O requerimento de

compensação previdenciária, neste caso, deverá ser indeferido;

II - se existir aposentadoria concedida pelo RGPS com DIB posterior à averbação automática (data da mudança de

regime do ente federativo de RGPS para RPPS) e uma aposentadoria concedida pelo RPPS com a utilização do

mesmo período, será considerada como indevida a aposentadoria do RGPS, sendo cabível a compensação

previdenciária;

III - no caso do inciso II, deverá ser solicitada a revisão de ofício no benefício, observado o prazo decadencial,

salvo se comprovada a má-fé apurada conforme regras vigentes.



Histórias da vida real…

APOSENTADORIA

INSS

AVERBAÇÃO 

AUTOMÁTICA

APOSENTADORIA

RPPS

APOSENTADORIA RPPS

INDEVIDA

AVERBAÇÃO 

AUTOMÁTICA

APOSENTADORIA

INSS

APOSENTADORIA

RPPS

APOSENTADORIA INSS

INDEVIDA



Averbação AUTOMÁTICA - VEDADA

A partir de 18/01/2019 - data da MP nº 871 passou a ser 

vedada a averbação automática.

Lei 13.846/2019 - Art. 96 - VII - é vedada a contagem recíproca de
tempo de contribuição do RGPS por regime próprio de previdência social
sem a emissão da CTC correspondente, ainda que o tempo de
contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor
público ao próprio ente instituidor;



Passo a passo…

- Identificar QUEM deverá emitir a CTC

- Conhecer a CTC

- Regras para Emissão da CTC



Quem deverá emitir a CTC?

Município de Itapira/SP

Município de Mogi Mirim/SP

Pernambucanas

RGPS

RGPS ou 
RPPS?

RGPS ou 
RPPS?



#FICADICA

- Holerite



#FICADICA

- Holerite

- Consulta CADPREV -

https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/draa/consultarDe

monstrativos.xhtml

- Documentos - Ficha Funcional / Declarações / Portarias de Nomeação 

https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/draa/consultarDemonstrativos.xhtml


Quem deverá emitir a CTC?

Município de Itapira/SP

Município de Mogi Mirim/SP

Pernambucanas

RGPS

RGPS ou 
RPPS?

RPPS

Portaria 1.467/2022 - Art. 182. Para fins de contagem recíproca e compensação financeira previstas nos §§ 9º e

9º-A do art. 201 da Constituição Federal, o tempo de contribuição deverá ser comprovado por:

I - Certidão de Tempo de Contribuição - CTC, fornecida pela unidade gestora do RPPS ou, excepcionalmente,

pelo órgão de origem do segurado, desde que devidamente homologada pela respectiva unidade gestora,

limitada ao período de vinculação a este regime, ou pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, quando se

referir a tempo de contribuição no RGPS; e (...)



Quem deverá emitir a CTC?

Município de Itapira/SP

Município de Mogi Mirim/SP

Pernambucanas

RGPS

RGPS ou 
RPPS?

RPPS

Portaria 1.467/2022 - Art. 182.

§ 1º O ente federativo expedirá a CTC ou a Certidão de Tempo de Serviço Militar mediante requerimento formal

do ex-segurado de RPPS, do ex-militar ou do beneficiário de pensão por morte.

§ 2º Até que seja instituído sistema integrado de dados que permita a emissão eletrônica de CTC, a certidão

deverá ser digitada e conterá numeração única no ente federativo emissor, não podendo conter espaços em

branco, emendas, rasuras ou entrelinhas que não estejam ressalvadas antes do seu desfecho.



Quem deverá emitir a CTC?

Município de Itapira/SP

Município de Mogi Mirim/SP

Pernambucanas

RGPS

RGPS

RPPS

IN 128/2022 - Art. 69. A comprovação junto ao INSS do tempo de contribuição do agente público de qualquer dos

entes federativos, inclusive suas Autarquias e Fundações de direito público, em cujo período foi vinculado ao

RGPS, na categoria de empregado, como servidor detentor, exclusivamente, de cargo de livre nomeação e

exoneração, ou servidor titular de cargo, emprego ou função, dar-se-á mediante a apresentação de documento

comprobatório do vínculo funcional, tais como ato de nomeação e exoneração, dentre outros, acompanhado da

Declaração de Tempo de Contribuição ao RGPS - DTC, fornecida pelo órgão público ou entidade oficial, na forma

do modelo constante no Anexo IV.



Quem deverá emitir a CTC?

Município de Itapira/SP

Município de Mogi Mirim/SP

Pernambucanas

RGPS

RGPS

RPPS

IN 128/2022 - Art. 69. § 1º Será dispensada a apresentação de documento comprobatório do vínculo funcional

desde que a Declaração prevista no caput contenha a discriminação dos documentos que serviram de base para a

sua emissão e a afirmação expressa de que essa documentação encontra-se à disposição do INSS para eventual

consulta, considerando que os órgãos públicos possuem fé pública, gozando de presunção relativa de veracidade

quanto às informações contidas na Declaração, sendo que a Pesquisa Externa somente poderá ser realizada se não

restar esclarecido o que se pretende comprovar por meio de ofício ao órgão público ou entidade oficial.



Quem deverá emitir a CTC?

Município de Itapira/SP

Município de Mogi Mirim/SP

Pernambucanas

RGPS

RGPS

RPPS

§ 2º A Declaração referida no caput deverá estar acompanhada da Relação das Remunerações sobre as quais

incidem Contribuições Previdenciárias, a ser emitida pelo órgão público ou entidade oficial, na forma do modelo

constante no Anexo V, quando as remunerações forem objeto da comprovação.



Conhecer a CTC

Modelo de CTC emitida pelo INSS - para averbação de tempo de contribuição em 

RPPS







Conhecer a CTC

Modelo de CTC emitida pelo Estado de São Paulo - para averbação em outro RPPS 







Conhecer a CTC

Modelo de CTC emitida pelo Município de Itapira/SP - para averbação no INSS 













Regras para Emissão da CTC

- Lei Federal 13.846 (18/06/2019) – Alterou o artigo 96 da Lei 8.213/91 (RGPS e 

RPPS)

- Decreto 3.048/99 – arts. 127 a 134 (RGPS e RPPS)

- IN 128/2022 – arts. 511 a 516 (RGPS) – ANEXOS IV, XV, XXIII 

- Portaria MTP nº 1.467/2022 (RPPS) – arts. 182 a 211 – ANEXOS IX, X, XI, XII, XIII e 

XIV



Art. 96 O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado

de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:

I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais;

Tempo certificado sempre tempo líquido – sem qualquer contagem em dobro/tempo

convertido.

Lei Federal nº 8.213/91



Art. 96 II - é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de
atividade privada, quando concomitantes;

O período concomitante será excluído da contagem de tempo quando
averbado. Por essa razão deve-se analisar sempre previamente a
possibilidade de fracionamento de tempo.

Lei Federal nº 8.213/91



Art. 223, § 1º - IN 128/2022







Tome Nota – Pedido 

de Uniformização de 

Interpretação de Lei 

– TNU – nº 

0014106-

46.2014.4.01.3801/

MG





Lei Federal nº 8.213/91

Art. 96 III - não será contado por um sistema o tempo de serviço

utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro;

Tempo utilizado por um regime não poderá ser utilizado para

aposentadorias em outros regimes.



Lei Federal nº 8.213/91

Art. 96 IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à
obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado
mediante indenização da contribuição correspondente ao período
respectivo, com acréscimo de juros moratórios de zero vírgula cinco
por cento ao mês, capitalizados anualmente, e multa de dez por cento.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001) (Vide
Medida Provisória nº 316, de 2006)

Cálculo para indenização



Lei Federal nº 8.213/91
Art. 96 V - é vedada a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) com o registro exclusivo

de tempo de serviço, sem a comprovação de contribuição efetiva, exceto para o segurado empregado,

empregado doméstico, trabalhador avulso e, a partir de 1º de abril de 2003, para o contribuinte

individual que presta serviço a empresa obrigada a arrecadar a contribuição a seu cargo, observado o

disposto no § 5º do art. 4º da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

Parágrafo único. O disposto no inciso V do caput deste artigo não se aplica ao tempo de serviço

anterior à edição da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, que tenha sido

equiparado por lei a tempo de contribuição. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

Atenção ao art. 4º da EC 20/1998 - Art. 4º - Observado o disposto no art. 40, § 10, da Constituição

Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria,

cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A710


Art. 96 VI - a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social

para ex-servidor; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

DIFERENTE DO RGPS – IN 128/2022

Art. 511 - § 2º Para a expedição da CTC, não será exigido que o segurado se desvincule de

suas atividades abrangidas pelo RGPS.

Lei Federal nº 8.213/91



Art. 96 VII - é vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por regime

próprio de previdência social sem a emissão da CTC correspondente, ainda que o tempo

de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio

ente instituidor; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

SERVIÇO PÚBLICO 
VINCULADO AO RGPS

SERVIÇO PÚBLICO 
CRIAÇÃO DA UNIDADE GESTORA RPPS

NECESSÁRIA A EMISSÃO DA CTC PELO INSS

Lei Federal nº 8.213/91



Art. 96 VIII - é vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social

quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao

servidor público em atividade; e (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

CTC emitida e averbada, passou a receber abono de permanência – não poderá

desaverbar esse período.

Lei Federal nº 8.213/91



Art. 96 IX - para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais referidas no § 4º do art.

40 e no § 1º do art. 201 da Constituição Federal, os períodos reconhecidos pelo regime

previdenciário de origem como de tempo especial, sem conversão em tempo comum,

deverão estar incluídos nos períodos de contribuição compreendidos na CTC e

discriminados de data a data. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

TEMA 942 - STF

Nota Técnica SEI nº 792/2021/ME

Lei Federal nº 8.213/91



Nota Técnica SEI nº 792/2021/ME



Nota Técnica SEI nº 792/2021/ME



PORTARIA DIRBEN/INSS Nº 991, DE 28 DE MARÇO DE 2022

Art. 555. Quando for solicitada CTC com identificação do tempo de serviço prestado

em condições perigosas ou insalubres, será realizada a análise de mérito da

atividade cujo reconhecimento é pretendido como atividade especial, ressalta-se

que, nesse caso, não haverá majoração do tempo.

Parágrafo único. Os períodos reconhecidos pelo INSS como de tempo de atividade

exercida em condições especiais deverão ser informados na CTC e discriminados de

data a data, sem conversão em tempo comum.



Anexo XV - IN 128/2022



Portaria 1.467/2022

Art. 188 Portaria MTP 1.467/2022. Art. 188. Para fins de elegibilidade às

aposentadorias especiais referidas nos §§ 4º, 4º-A, 4º-B e 4º-C do art. 40 da

Constituição Federal, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de

origem como de tempo especial, cumprido em qualquer época, deverão estar

incluídos nos períodos de contribuição compreendidos na CTC, sem conversão em

tempo comum e discriminados de data a data, em campo próprio da CTC, conforme

Anexo IX.
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