
Censo Previdenciário 

A Previdência Social iniciou, em outubro de 2005, o Censo Previdenciário para 

atualizar os dados cadastrais de aposentados e pensionistas do INSS. 

O objetivo do Censo é atualizar a base de dados de Previdência e, como 

conseqüência, eliminar pagamentos indevidos de benefícios. As instituições 

bancárias foram contratadas pelo INSS para coletar e transmitir as informações 

dos dados cadastrais do titular do benefício, mediante a apresentação dos 

documentos necessários ao censo. 

Para os beneficiários que não puderam comparecer pessoalmente ao banco, foi 

facultado ao seu procurador ou representante legal devidamente cadastrado que 

apresentasse a documentação do titular do benefício. O Censo foi aceito em 

qualquer agência da matriz bancária responsável pelo pagamento do benefício. A 

medida foi adotada para propiciar comodidade e evitar deslocamentos 

desnecessários do beneficiário. 

A primeira etapa do Censo envolveu 2,4 milhões de pessoas e terminou em abril 

de 2006 e a segunda etapa, iniciada em março de 2006, envolveu outros 14,7 

milhões de aposentados e pensionistas, encerrando-se em julho de 2007. 

Em dezembro de 2007, encerrou-se definitivamente a participação do Censo na 

rede bancária, e iniciou-se a fase de atualização dos dados na base da 

Previdência Social. As pesquisas para comprovação de vida dos titulares que 

realizaram o Censo por meio de seu procurador ou representante legal continuam 

em andamento, sendo previstas novas visitas para o ano de 2009. 

Consultas de participação no Censo: 

 Consulta por NB – Número de Benefício 

Atenção: Devido ao grande número de acessos, pode haver demora na 

resposta deste serviço 

 Consulta por NIT – Número de Identificação do Trabalhador 

Observação: 

Os arquivos abaixo precisam do programa Acrobat Reader para serem 

visualizados. Caso não o tenha instalado em seu computador, clique aqui para 

baixar o arquivo de instalação. (tam: 16,4MB) 
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http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/4_081216-105624-417.pdf
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http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/4_081216-105624-517.pdf
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http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/4_081216-105621-115.pdf
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http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/4_081216-105621-419.pdf
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http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/4_081216-105621-513.pdf
http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/4_081216-105621-616.pdf
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http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/4_081216-105623-218.pdf
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