
Caro advogado! Caso não tenha conseguido criar a
senha para acessar o Meu INSS do seu cliente, siga
o passo a passo abaixo:

Acesse gov.br/meuinss

Não conseguiu fazer a senha do Meu
INSS? Saiba como solicitar a senha
inicial!

Em serviços sem senha, selecione
Agendamentos/ Solicitações
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Informe os dados do cliente e selecione a opção
Não sou um robô.  Após passar no captcha, clique
em Continuar sem login

Aparecerá uma tela com todas as solicitações já
realizadas pelo seu cliente. Agora selecione Novo
Requerimento



Digite o serviço Atualização de Cadastro para
emissão de Senha de Meu INSS no campo
indicado e selecione a opção que aparecerá abaixo

Na tela seguinte selecione Avançar (mesmo que,
porventura, apareça a mensagem "ocorreu um
erro em sua requisição. Tente novamente mais
tarde"



Preencha todos os dados solicitados. No campo e-
mail, insira o seu e-mail para que possa receber a
senha inicial no despacho de conclusão da
tarefa, após análise pelo servidor.



Em Anexos, nos itens 1 e 2, insira o documento de
identificação e comprovante de endereço do seu
cliente clicando em +. No item 4, em outros
documentos, insira a procuração e cópia da sua
carteira da OAB. Agora clique em Avançar

A próxima tela será a de Busca de Unidade.
Consulte pelo CEP, por município ou pela sua
localização. Escolha uma opção e clique em
Avançar



Em Seleção de Unidade selecione a agência
desejada para atendimento (caso haja mais de
uma opção). Clique em Avançar para prosseguir

Aparecerão os dados para confirmação. Selecione
Declaro que li e concordo com as informações
acima e depois em Avançar



Pronto! Após gerar o comprovante é só
acompanhar o andamento do processo! Você
receberá a senha inicial para acesso ao MEU INSS
no seu e-mail 
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