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Mensagem do Presidente do CRPS 

Prezadas e Prezados Servidores Públicos da União e Militares das FFAA, ora 

contratados pelo Ministério da Economia. 

Como estão todos? Esperamos que bem, diante das circunstâncias mundiais.  

Recebemos todos vocês com toda a atenção e máxima fidalguia que merecem. 

Suas nobres colaborações junto ao Conselho de Recursos da Previdência Social serão 

de extrema importância para todos os passos em prol da entrega do serviço de 

excelência que a sociedade brasileira tanto espera de nós.  

O CRPS é o Tribunal Administrativo que revisa decisões do INSS que envolvem 

matéria dos benefícios previdenciários e nexos técnicos do Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS), bem como em face de decisões da Secretaria de Previdência 

quanto à fixação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), que é multiplicador do 

Seguro de Acidente do Trabalho, tributo incidente sobre o total da folha de salários 

das empresas não optantes pelo Simples Nacional, em regra; e em face de decisões da 

SPREV no tocante à compensação previdenciária entre regimes e fiscalização destes.  

Não pertencemos ao INSS: somos superiores, jurisdicionalmente, no âmbito do 

processo administrativo, a ele. Estamos subordinados à Secretaria de Previdência.  

O CRPS possui 81 anos de existência e todos nós temos trabalhado 

arduamente nos últimos tempos para fazer dele um grande celeiro administrativo de 

correção de rumos quanto à justiça social para quem tem direito, inclusive nas 

questões empresariais e dos entes federativos. Tudo sendo cuidadosamente 

produzido e entregue para evitar a judicialização dessas matérias, o que impõe um 

gasto anual muito significativo à União.  

Conosco, um processo administrativo custa, em média, R$ 140,00 para os 

cofres públicos, mas o processo judicial chega a impor um custo de R$ 3.800,00. 

Portanto, a Estratégia Nacional de desjudicialização Previdenciária, assinada no ano 

passado pelo Ministro da Economia e os Presidentes do STF/CNJ, STJ e TCU, elencou o 

CRPS como o grande epicentro dessa desjudicialização.  

E qual a importância disso? 

O CRPS está recebendo cada vez mais processos administrativos, por meio dos 

canais eletrônicos, e buscando uma célere resposta. Para tanto, nosso trabalho, 

incluindo o de todas as senhoras e senhores, é dar vazão a esse fluxo.  

E como será? 

Nas Unidades Julgadoras (Juntas de Recurso – a 1ª instância do CRPS – ou 

Câmaras de Julgamento – a 2ª instância do CRPS – ou mesmo na Sede e Gabinete do 

CRPS – Administrativo e Pleno (este a 3ª instância do Conselho). Dentro de cada uma 

das UJs e da Sede há muitas atividades administrativas para colaborarem com suas 
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expertises em prol de auxiliar sobremaneira os Presidentes dessas Unidades ou da 

Sede. Aqui está a mola propulsora do funcionamento do Conselho. Contamos 

sinceramente com todos. 

No Gabinete de Crises de Diligências está onde atualmente funciona o coração 

do Conselho. Criado recentemente, ele é o Setor que está promovendo instrução de 

processos, por meio de cumprimento de diligências de cada recurso interposto, e que 

foram solicitadas pelos Conselheiros Julgadores.  

Essa era uma função que cabia ao INSS, mas como a Autarquia não teve como 

mais impulsionar essa atividade, e diante da paralização de milhares de processos e 

consequentes mandados de segurança impetrados contra o CRPS, resolvermos por 

bem assumir essa missão em prol do dinamismo que cada processo recursal precisa 

ter.  

Quando se cumpre uma diligência integral no processo de recurso, está se 

praticando justiça, pois será oportunizada a próxima etapa: o relatório, os votos e o 

julgamento. Pode ser ou não concedido o direito, mas ali se fez a justiça social devida.  

Através de busca em sistemas dos mais variados, vão todos aprender e 

apreender a manusear esses dados e a instruí-los dentro do processo. Isso tem uma 

importância das mais valiosas a explicar nossa existência dentro da Previdência Social.  

Em breves palavras, procuramos mostrar-lhes o panorama do CRPS, seus 

objetivos e desafios. E não faríamos tudo isso sem a honrosa colaboração de todas as 

senhoras e senhores.  

Sentimo-nos muito orgulhosos de vossas presenças e colaborações. 

Permitam-se aqui citar o Almirante da Marinha dos EUA, William H. McRaven, 

que em seu best-seller “Arrume a sua Cama – Pequenas atitudes que podem mudar a 

sua vida...E talvez o Mundo”, vendendo mais de 3 milhões de exemplares em poucas 

semanas, assim decifrou o verdadeiro espírito do sucesso: 

“Ninguém está livre de momentos trágicos na vida. Como o bote de borracha que 

usávamos no treinamento básico do SEAL, só uma boa equipe pode nos ajudar a cumprir o 

nosso destino. Ninguém consegue remar sozinho. Encontre alguém para compartilhar a 

vida. Faça tantos amigos quanto possível e nunca esqueça que seu sucesso depende de 

outros”.  

Muito obrigado. 

Sejam bem-vindos à Família CRPS! 

Saudações fraternais 

Brasília, julho de 2020.  

Marcelo Borsio 

Presidente do CRPS 
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Noções iniciais 

O que fazem as Juntas e Câmaras de Julgamento? 

Quando um segurado da Previdência Social faz um requerimento de benefício junto 

ao INSS (aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio doença, pensão por morte, 

etc), se por algum motivo este pedido for indeferido (negado pelo INSS) ou deferido 

parcialmente ( quando o INSS reconhece em parte o pedido), o segurado tem direito 

de ingressar com um recurso administrativo “ordinário” que é o recurso de 1ª 

instância, julgado nas Juntas de Recursos, denominadas JRPS. 

Após o julgamento pela Junta, a parte que sentir-se prejudicada com a decisão de 1ª 

instância (segurado ou INSS) pode entrar com recurso “especial”, que é o recurso à 2ª 

instância, julgado em uma Câmara de Julgamento, denominada CAJ. 

 

Como os processos chegam à JR ou CAJ? 

Os recursos administrativos são cadastrados em um sistema chamado E-sisrec e toda 

sua tramitação é feita por meio dele. 

No momento que o INSS termina a instrução do recurso, ele dá um comando no 

sistema que envia o processo para o CRPS. Este processo entra em uma “fila virtual” 

onde fica aguardando a distribuição para uma JR ou CAJ, dependendo da instância 

recursal. À medida que os órgão ficam “disponíveis” para receber processos, esses 

recursos são enviados. 

Em um “mundo ideal”, os recursos deveriam ir diretamente do INSS para um 

conselheiro relator, o sistema buscaria automaticamente um relator disponível para 

receber processos e faria a distribuição.  

Entretanto, cada conselheiro relator tem um limite de julgamentos por mês e, 

dependendo do número de composições de julgamento que cada órgão possui, este 

definirá o limite de processos que o órgão tem capacidade de julgar mensalmente.  

Tendo em vista que o quantitativo de recursos interpostos é muito superior que a 

capacidade de julgamento dos órgãos no momento, isto explica o fato de existir a “fila 

virtual”. 

Estamos buscando este “mundo ideal” e, justamente por isso, que contamos com a 

sua ajuda para administrarmos o acervo de processos. Seu trabalho será executar 

diversas tarefas dentro do sistema E-sisrec, as quais passaremos a detalhar. Neste 

primeiro momento, focaremos apenas nas ações básicas que serão utilizadas. Além 

disso, muitas vezes será necessário o acesso a outros sistemas do INSS para obtermos 

informações e ou documentos que permitam instruir melhor o recurso para análise do 

relator.  
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Acesso inicial ao e-SISREC 

- Para usuários que já possuem senha do CORREIO DATAPREV: 

 

Acessar o link a seguir: https://esisrec.inss.gov.br/esisrec/ 

 

 

 

CPF - sem ponto e sem travessão 

Senha – senha definida pelo usuário (correio.dataprev) 

 

- Para usuários que não possuem senha do CORREIO DATAPREV: 

 

Acessar o link: http://correio.dataprev.gov.br/ 

Clicar em TROCAR SENHA 

 

  

https://esisrec.inss.gov.br/esisrec/
http://correio.dataprev.gov.br/
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Clicar em Primeiro Acesso 

 

 

Usuário deve Inserir e-mail institucional e clicar em Confirmar Envio de Token 

 

 

Clicar no link enviado ao e-mail do usuário. Após, cadastre sua senha. 

 

 

Cadastrada a senha, acesse link https://esisrec.inss.gov.br/esisrec/ 

https://esisrec.inss.gov.br/esisrec/
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Fluxo dos recursos em processos previdenciários 
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Por dentro do e-SISREC: 

- Conhecendo a tela de abertura: 

 

Antes de apresentarmos o painel de entrada, é importante você saber o que significa 

no sistema um “localizador”, pois usaremos muito este termo daqui em diante. Como 

o próprio nome já sugere, é o “local”, no caso “virtual”, onde se encontra determinado 

processo. Traçando um paralelo com processos físicos, seriam as “gavetas” onde 

guardamos os processos. 

 

 

 

01: No menu Processos é possível encontrar as seguintes opções: “dados do 

processo”; “analisar”; “Encaminhar processos”; “localizadores”. 

 

02: No menu Sessões de Julgamento é possível encontrar as seguintes opções: 

“Gerenciar”; “Incluir em pauta-bloco”; “cancelar inclusão em pauta”; “relatório da 

sessão de julgamento”. 

 

03: No menu Conselheiros é possível encontrar as seguintes opções: “Jeton”; 

Impedimento. 

 

04: No menu Relatórios é possível encontrar as seguintes opções: “Processos em 

diligência”; “Produção PMF”. 

 

05: No campo Busca rápida é possível realizar consulta processual pelo CPF da parte, 

pelo número do benefício (NB) ou pelo número do protocolo recursal 

 

06: No Painel - Secretário são exibidos os dados da Secretaria. 
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07: Na aba Mensagens são mostradas as mensagens gerais enviadas para todos os 

usuários do e-Sisrec. 

 

Na tela inicial do sistema você verá também os localizadores mais utilizados (o sistema 

possui muito localizadores e, se todos eles fossem colocados logo no painel de 

entrada, a visualização ficaria difícil e muito poluída). 

 

Para abrir um localizador, basta clicar sobre seu nome e será aberta a relação dos 

processos que nele se encontram. Neste momento, falaremos agora somente dos 

básicos e que vocês mais irão utilizar. 

 

08: Meus localizadores 

 

Meus localizadores é uma área que você pode personalizar dentro do sistema e incluir 

para visualização mais rápida os localizadores que você mais utiliza. Como você faz 

com o ícones na área de trabalho do seu PC.  

 

Para inserir um localizador em seu painel de entrada clique no menu processos e, em 

seguida, em localizadores e depois em painel de entrada.  

 

 

Na tela seguinte, clique em cadastrar. 
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Selecione o localizador que deseja incluir no seu painel de entrada, clique em incluir e, 

em seguida, em salvar. 

 

 

09- PRINCIPAIS 

 

Dentro dos principais, os que vocês mais irão utilizar, serão: 
 

 
 

- Providências Internas é possível verificar novos processos recebidos pela secretaria 

e que aguardam distribuição para algum conselheiro ou devolução para outra 

unidade/órgão. Ou seja, trata-se da “gaveta” da secretaria e nele ficarão os processos 

que necessitam de alguma providência por parte da secretaria, que providenciará seu 

despacho. 
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- Incluir em Pauta é possível verificar processo(s) que o(s) Conselheiro(s) devolveu 

para que a Secretaria faça a sua inclusão na pauta de julgamento. Via de regra, os 

processos são incluídos em pauta pelo próprio relator. Entretanto, o relator tem um 

prazo para incluir um processo na pauta de julgamento (5 dias úteis antes da data da 

sessão) e, caso algum processo não tenha sido incluído em tempo hábil, por justificado 

motivo, ele poderá ser encaminhado a este localizador e a secretaria poderá incluí-lo 

em pauta. 

 

 

 

- No localizador Aguardando Sessão de Julgamento é possível ver os processos que 

já estão incluídos em alguma pauta de julgamento. 
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10. Recebidos 

 

 

 

Nos recebidos, o que talvez tenham mais contato será o localizador Distribuição, que 

identifica todos os processos que entram na JR ou CAJ e aguardam serem distribuídos 

a um conselheiro relator. 
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Como consultar processos 

 

- Pela busca rápida 

 

 Por CPF, NB ou protocolo – basta inserir o número e clicar em busca. 

 

 

 
- Pelo Menu Processos 

 

Clique no menu processo, em seguida em dados do processo 

 

Essa ação permite realizar consulta processual por número de NUP (PROTOCOLO), 

número de benefício - NB, por NOME, número de CPF ou CNPJ, assim como consultar 

número de ACÓRDÃO/DECISÃO. 
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O usuário deve escolher a opção desejada e inserir os dados no campo ao lado. 

 

 
 

 

Características do processos: Nesta tela, temos todas as informações sobre o 

recurso, espécie do benefício, dados do recorrente, tipo do recurso (se ordinário ou 

especial), o andamento do mesmo etc. 
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01: Número do protocolo recursal; 

 

02: Número do benefício; 

 

03: O botão SUB mostra informações gerais do benefício, bem como informações 

gerais do recorrente. Basta clicar nesse botão para que os dados abram na tela; 

 

04: Espécie do benefício; 
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05: O campo motivos mostra o motivo que gerou o indeferimento. Se houver mais de 

um motivo, aparecerá no campo abaixo, destinado para motivo secundário (é possível 

alterar o motivo ou inclui-lo diretamente por este mesmo campo, como veremos 

adiante); 

 

06: O campo APS responsável mostra a Agência do INSS responsável por analisar o 

requerimento inicial; 

 

07: O campo correspondência mostra o endereço da parte recorrente. Obs: não há 

como alterar o endereço diretamente por este campo, mas sim através do campo: 

“Alterar partes do processo”, na régua de ações (veja páginas 18 a 20); 

 

08: O campo Lembretes do processo mostra os lembretes e observações sobre o 

processo;  

 

09: O campo Partes do processo mostra como a parte está cadastrada no processo 

(curador, empresa titular, pais, procurador, representante legal, titular capaz, titular 

incapaz, tutor);   

 

10: Nome completo da parte cadastrada;  

 

11: CPF ou CNPJ da parte cadastrada; 

 

12. Barra de ações do processo - é através dela que podemos praticar todos os atos 

necessários no processo; 

 

13: O Histórico de eventos mostra todo o andamento do processo, todos os atos nele 

praticados e todos os documentos produzidos e/ou anexados; 

 

 

DICA: Processos com dados faltantes no cadastro ou incorretos - muitas vezes os 

recursos chegam até o órgão julgador com os dados cadastrais incorretos e/ou 

incompletos. Constatada tal irregularidade, devemos proceder os acertos antes de dar 

prosseguimento no processo. 

Para fazer isso, basta seguir os passos abaixo: 

Na barra de ações do processo, clique na opção alterar partes do processo. 
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Na tela seguinte, clique no “lápis” que aparece na coluna “ação” correspondente à 

parte que deseja alterar e/ou complementar os dados cadastrais 

 

Em seguida, clique em  em alterar pessoa 

 

Aparecerá então a seguinte tela: 
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Clique no lápis ao lado do endereço, este passará para a parte superior do campo 

endereço e você poderá então complementar os dados em branco e/ou corrigir o 

que estiver incorreto. Após terminar, clique em incluir. 

DICA: O CEP pode ser consultado pelo site dos Correios: 

http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/buscaCep.cfm  

 

 

Faça o mesmo procedimento para os contatos 

 

Depois de tudo não se esqueça de salvar!! 

http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/buscaCep.cfm
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Pronto!! 

Após alteração de endereço, poderá ser alterado/incluído o motivo do recurso.  

Selecione o motivo do recurso 

 

Selecione o endereço que foi incluído anteriormente 

 

E salve 
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Atenção: Não deverão ser escolhidos motivos aleatoriamente. Deve-se verificar o 

motivo do indeferimento/cessação do benefício antes de tudo.  

 

IMPORTANTE: Caso seja incluído um motivo que não abranja matéria médica (ex. falta 

de tempo de contribuição), a tarefa será rejeitada pelo PMF-tarefas e não poderá ser 

concluída.  

Para verificar o motivo correto, sugere-se a utilização da comunicação de 

indeferimento do processo PRISMA/SIBE/SABI constantes das tarefas do GET (SAT 

central).  

Caso não haja documento anexado ao SAT ou para maior detalhamento, deve-se 

consultar o andamento através do PLENUS -  CONSIT (login realizado apenas através 

do VPN). 

 

- Abrindo o inteiro teor de um processo: 

 

Na tela inicial de um processo específico, siga a seguinte instrução: 

 

Após o passo acima: 
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Além de abrir o processo inteiro na forma acima, os documentos podem ser 

visualizados individualmente. Para tanto, basta clicar no documento que aparece do 

lado direito do evento. 

 

 

Atribuição de processos aos conselheiros 
 

A distribuição do processo consiste em atribuir um processo a determinado relator, 

para que ele possa analisá-lo. A distribuição faz com que o processo seja remetido ao 

localizador do conselheiro e, desta forma, ele passa a ter conhecimento que o 

processo deve ser analisado por ele (essa distribuição pode ser realizada de forma 

individual para um processo ou em bloco). 
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- Individualmente: 

 

Na barra de ações do processo clique em analisar 

 
 

Na tela seguinte, selecione o evento a ser lançado, no caso, distribuído ao conselheiro 

relator. 

 

 
 

Em novo localizador, selecione relatar “fulano”. Atentem, também, que existem outros 

localizadores como relatar incidente “fulano”, que servem para situações específicas. 

Por isso, atenção para não enviar para o localizador indevido! 
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Por fim, clique em movimentar para registrar a distribuição. 

 

 

 
 

- Em bloco 

 

Abra o localizador distribuição, você já aprendeu a fazer isso! 

Você verá a lista de processos a serem distribuidos. Selecione então a quantidade de 

processos que vai distribuir de uma só vez ao mesmo relator, clicando no quadradinho 

do lado esquerdo do número do protocolo. 
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Vá para o final da lista e, assim como na distribuição individual, selecione o evento, o 

relator e clique em movimentar. 

 

 

 

Criando sessões de julgamento 
 

Para que um processo seja julgado, ele tem que ser incluído em uma sessão de 

julgamento. Essas sessões são criadas dentro do sistema, de acordo com as 

necessidades do órgão. Para isso, deve-se informar a data e horário da sessão, bem 

como os conselheiros que participarão da mesma (presidente, representante do 

governo, representante dos trabalhadores e representante das empresas). Esses 

dados, normalmente, são definidos entre a secretaria e o presidente da unidade. 
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Para criar uma sessão, clique no menu sessão de julgamento e, em seguida, Gerenciar. 

 
 

Clique em nova. 

 

 
 

Aparecerá a tela abaixo, onde deverá ser informada a data, horário da sessão, se a 

sessão é ordinária ou extraordinária e os conselheiros que participarão da sessão. 

Por último, indique quem presidirá a sessão e clique em salvar. 
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Aparecerá a tela abaixo com o número da sessão criada. 
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Inclusão de processos em pauta  
 

Via de regra, é o próprio conselheiro relator que incluiu seus processos em pauta. 

Entretanto, em situações excepcionais, a secretaria pode fazê-lo. 

 

- Inclusão Individual 

 

Abra o processo e vá na barra de ações, clique em incluir em pauta 

 

 
 

Selecione a sessão em que o processo será incluído e, em seguida, clique em incluir 

em pauta. 
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Aparecerá a tela abaixo: 

 

 
 

 

- Inclusão em bloco: 

 

Clique no menu “sessão de julgamento” e, em seguida, em Incluir em Pauta – Bloco. 
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Selecione a sessão e clique em consultar. 

 
 

Na tela seguinte, selecione o relator cujos processos serão incluídos em pauta e clique 

na seta para o lado direito. 

 

 

 
O nome do relator passará para direita, então clique em consultar. 
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O sistema trará a lista de processos do relator que estão disponíveis para inclusão em 

pauta. Basta selecionar os processos que pretende incluir e clicar em incluir. 
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Na tela seguinte, aparecerá a mensagem que os processos foram incluídos com 

sucesso e a lista destes processos. 

 
 

 

Anexar documentos e tramitar processos 
 

Para inserir um documento no processo, você sempre utilizará da função “analisar” 

constante na barra de ações. Nesse procedimento, você pode inserir um documento 

pronto ou pode produzir um dentro do próprio sistema, como um despacho. 

 

Para inserir um documento pronto, este deve estar sempre em formato pdf e não 

pode ter tamanho superior a 10MB.  

 

Sempre que inserirmos um documento no processo, temos a opção de mudar seu 

localizador. Caso isso não seja necessário, ele pode ser mantido com o mesmo 

localizador. 

 

- Movimentando Processo e Inserindo Documentos: 

 

Para encaminhar o processo para algum conselheiro/órgão ou anexar despachos e 

documentos, basta seguir os seguintes passos: 
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Ao clicar em “Analisar”, aparecerá a tela abaixo: 

 

 

 

01: O campo Evento a ser Lançado mostra qual o andamento a secretaria deseja 

acrescentar ao processo; 

 

02: O campo Novo Localizador Principal mostra para onde a Secretaria deseja 

movimentar o processo. Se for apenas para inserir despacho ou documento, basta 

deixar selecionada a opção “Manter o atual”; 

 

03: A guia Adicionar Arquivo já vem pré-selecionada e não precisa ser clicada. Se for 

adicionar algum documento, basta clicar no campo Arquivo (número ‘05’); 
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04: A guia Digitar um Documento traz a opção de a secretaria inserir um texto, 

podendo ser despachos ou informações relacionadas ao andamento processual; 

 

05: O botão Arquivo permite inserir um documento. Na elaboração deste manual, a 

versão do e-sisrec suporta apenas arquivos no formato PDF. Caso o arquivo a ser 

anexado não esteja no formado PDF, verifique anexo deste manual, destinado a 

ensinar como transformar arquivos para o formato PDF; 

 

06: O campo tipo de documento mostra o tipo de documento que está sendo 

inserido e é de preenchimento obrigatório; 

 

07: O campo Observação traz a possibilidade de a secretaria fazer observações sobre 

o documento que está sendo juntado. Este campo não é de preenchimento 

obrigatório e pode ser deixado em branco; 

 

Dica 01: O arquivo que será inserido deverá estar salvo no computador.  

 

Dica 02: Após clicar na opção nº ‘05’, abrirá uma janela do computador para que você 

localize o documento salvo. Após selecionar o arquivo, dê ok na janela e, quando 

retornar para a tela do e-Sisrec, clique em “Anexar arquivo”. 

 

Exemplos das opções que serão mostradas: 
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Exemplos das opções que serão mostradas: 

 

 

 

Importante: Após os procedimentos mencionados, com ou sem alteração do 

localizador, deve-se sempre clicar em MOVIMENTAR. 

 

 

Alterar localizador sem lançar evento 
 

 

É possível alterar o localizador de um processo sem a necessidade de se lançar um 

evento e/ou juntar um documento. Essa ferramenta é muito útil para “organizar” os 

processos. Entretanto, cabe salientar que só é possível alterar o localizador de um 

processo sem lançar um evento se o localizador tiver sido criado pelo órgão (não é 

possível alterar para localizadores do próprio sistema). 

 

Para alterar o localizador de um processo, clique em informações complementares do 

processo. Em seguida, clique no “lápis” que fica ao lado do nome do localizador atual 

do processo. 
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Na tela seguinte, clique em sim. 

 

 
Na sequência, clique novamente no lápis ao lado do nome do localizador atual 

 
 
Selecione o novo localizador para onde o processo será direcionado e clique em 

salvar. Pronto, o localizador foi alterado! 
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Desativar evento /excluir documento 
 

Existe a possibilidade de se excluir um documento anexado indevidamente ao 

processo ou mesmo o evento todo. Lembrando que esta ação só pode ser praticada 

por quem lançou o evento. 

 

Devemos prestar muita atenção ao número de abas que abrimos concomitantemente 

no navegador, pois facilmente podemos nos confundir e anexar um documento no 

processo errado. Assim, recomendamos que você trabalhe um único processo por vez, 

e feche todas as abas quando terminar, antes de passar para o próximo. 

 

Desativar evento: 

 

Na barra de ações do processo, clique em desativar evento/documento 

 
 

Na tela seguinte, o sistema lhe apresenta quais eventos são passíveis de serem 

desativados, o que pode ser observado pela “lixeira” ao lado do evento. 

Clique então na lixeira. 
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Clique em sim para a próxima pergunta. 

 

 
O evento será cancelado e os documentos que porventura fizessem parte dele 

excluídos. 

 

- Excluir documento 

 
Se o evento estava correto, mas apenas o documento não devia ter sido anexado a 

ele, você pode excluir apenas o documento, preservando o evento. Assim como para 

desativar o evento, na barra de ações clique em desativar evento/documento. Em 

seguida, clique em documento. 
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Aparecerá a tela abaixo, clique na lixeira. O documento será excluído, porém o evento 

permanecerá. 

 
 

 

Tramitando um processo para um órgão externo 
 

Às vezes, após a juntada de um documento, é preciso tramitar o processo para órgãos 

externos. Nesse caso, deve-se anexar o documento sem alterar o localizador e, após 

ter movimentado o processo, voltar à barra de ações do mesmo e utilizar a função 

encaminhar processo. 

Note que alterar localizadores é apenas para tramitação interna de processos, pois 

não há como enviar o processo para um órgão externo, através da alteração de 

localizador. 

Para enviar o processo a outro órgão, vá à barra de ações e clique em “encaminhar 

processo” 
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Abrirá a tela baixo. Se você selecionar os itens 1, 2, 3 ou 4, o processo será 

automaticamente enviado para o órgão do qual o sistema já tem o registro, ou seja, 

você não conseguirá selecionar um órgão específico. Caso seja esta sua necessidade, 

selecione o item 5. 

 
 

Selecionado o item 5, abrirá um espaço para que você digite o órgão desejado. 

Iniciando a digitação, o sistema irá buscar em seu banco de dados. 
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 Basta selecionar e clicar em encaminhar. 

 

 
 

 

 

Arquivos PDF 
 

No decorrer do trabalho, será necessário transformar arquivos diversos para o 

formato PDF, bem como fazer manipulações desses arquivos (como dividi-los, juntá-

los ou girar páginas, por exemplo). Sobre este assunto, deverão ser observadas as 

orientações contidas no anexo deste manual. 

 

 

Contratados que atuarão no GCD – Gabinete de Crise de 

Diligências 
 

Para que o conselheiro relator consiga analisar um recurso, é necessário que este 

venha instruído com toda documentação necessária. Ocorre que o CRPS recebeu do 

INSS, em um único envio, quase 300 mil processos que chegaram sem esses 

elementos básicos para análise. 

 

O trabalho de vocês consistirá em buscar nos sistemas do INSS todas as informações e 

documentações relativas ao benefício e juntar ao mesmo. 

 

Os sistemas a serem utilizados serão:  

 

        – Link de acesso ao SAT CENTRAL:  

 https://consultas.inss.gov.br/satcentral/pages/index.xhtml 

https://consultas.inss.gov.br/satcentral/pages/index.xhtml
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        – Link de acesso ao CNIS interno (acesso pela rede da Previdência): 

        – Link de acesso ao CNIS externo (pela internet, fora da rede da Previdência): 

 https://portalcnis.inss.gov.br/portalcnisinternet/faces/pages/index.xhtml 

 

Vocês contarão também com um manual compilado, direcionado para as situações 

específicas a serem trabalhadas pelo Gabinete de Crise. 

 

O Gabinete de Crise de Diligências - GCD foi criado para que o próprio CRPS 

adotasse as medidas para inclusão da documentação necessária a esses processos, 

evitando devolvê-los ao INSS, o que atrasaria muito o julgamento desses casos.  

Portanto, se você for realizar essas atividades, saiba que poderá impactar a vida de 

centenas de milhares de segurados de todo o Brasil! 

https://portalcnis.inss.gov.br/portalcnisinternet/faces/pages/index.xhtml
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 Próximos passos 

Com este material nós buscamos trazer as noções básicas para que você consiga, a 

partir dele, dar seus primeiros passos em uma nova atividade desafiadora e 

recompensante. Portanto, não se busca, neste momento, esgotar todas as 

funcionalidades ou explorar em detalhes cada um dos menus do e-SISREC: nos 

concentramos nos pontos mais importantes para as atividades que você executará e 

que podem trazer mais dúvidas. 

Há muito mais a aprender e descobrir, mas não precisa se preocupar. Nossa equipe 

sabe disso e faremos um grande esforço a fim de fornecer todas as orientações e 

suporte necessários para que seu trabalho seja executado com qualidade, segurança e 

eficiência. Por isso você poderá contar tanto com a equipe da Escola do CRPS, quanto 

com seus colegas de unidade julgadora. Afinal, sabemos que juntos vamos mais longe! 

 

Equipe do Conselho de Recursos da Previdência Social



 

 
 

ANEXO - TRABALHANDO COM ARQUIVOS PDF 

 

I - CRIANDO ARQUIVOS PDF: 

 

O sistema e-SISREC trabalha apenas com arquivos em formato PDF tanto para fazer 

download (baixar arquivos do sistema) como para fazer upload (enviar arquivos para o 

sistema). 

 

Entretanto, por diversas vezes a Secretaria recebe documentos físicos e documentos 

por e-mail em diversos formatos distintos. 

 

Em caso de documentos físicos, recebidos diretamente na Secretaria, basta realizar a 

digitalização nos scanners localizados nas Juntas Recursais e selecionar a opção de 

salvar a digitalização no formato PDF. 

 

Observação: todo scanner já possui uma pasta específica para salvar as digitalizações. 

Verifique na sua máquina onde essa pasta está localizada e, sempre que o processo de 

digitalização for finalizado, vá na pasta e encontre o documento para, posteriormente, 

anexá-lo ao sistema ou alterá-lo, como será mostrado nos itens seguintes. Verifique 

também se a qualidade de digitalização permite a visualização de todos os dados. 

 

Na condição de home-office, todas as atividades estão sendo feitas remotamente e, 

por isso, por enquanto, não há como ir às Juntas Recursais realizar digitalizações.  

 

Atualmente, enquanto perdurar o isolamento social, todos os documentos tratados 

pela Secretaria já são virtuais, seja por terem sido enviados por e-mail, seja porque já 

se encontram online (Processos administrativos, CNIS, Tarefas do GET, Laudos do 

SABI, etc). Para documentos que já são virtuais não há necessidade de imprimir e 

digitalizar em formatos PDF. Existem diversos programas que “transformam” para o 

formato PDF qualquer arquivo que contenha texto ou imagem. 

 

I.1 – Para Quem Utiliza o Microsoft Office: 

 

Para quem utiliza o pacote Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, etc), as versões 

mais recentes já contam com uma ferramenta automática para transformar os 

arquivos para PDF. 

 

Quando o documento (elaborado no pacote Office) que se pretende transformar 

estiver aberto, basta clicar no menu “Arquivo” e localizar o campo “Exportar”. 

Posteriormente, é só clicar em “Criar PDF”. 



 

 
 

 

 

 

I.2 – Para Quem Utiliza Outros Editores de Textos Gratuitos: 

 

Existem diversos editores de textos gratuitos e cada um possui a sua peculiaridade.  

 

Tratar de cada editor de texto no presente documento aumentaria consideravelmente 

o material e não alcançaria o real objetivo: eficiência! 

 

Existem programas online que facilitam o dia-a-dia e permitem transformar qualquer 

arquivo de imagem (fotos, planilhas, documentos em geral) em arquivos PDF.  

 

Ocorre, porém, que muitas vezes a conexão com a internet está lenta ou até mesmo 

inexistente, o que impossibilitaria de realizar uma tarefa simples. 

 

Portanto, visando dar maior segurança nos trabalhos diários, sugere-se a instalação de 

um dos programas a seguir ou até mesmo os dois: “Cute Pdf Writer” ou “PDF 

Creator”, que podem ser facilmente encontrados na internet.  

 

Basta fazer o download de uma fonte segura e realizar a respectiva instalação. 

 

Link para download do Cute PDF Writer: 

https://www.cutepdf.com/download/CuteWriter.exe 

 

Link para download do PDF Creator: 

http://download.pdfforge.org/download/pdfcreator/PDFCreator-stable?download 

 

Os referidos programas criam uma espécie de “impressora virtual” no 

computador/notebook. Assim, bastando que o arquivo esteja aberto (seja uma foto, 

https://www.cutepdf.com/download/CuteWriter.exe
http://download.pdfforge.org/download/pdfcreator/PDFCreator-stable?download


 

 
 

planilha, documentos em geral),o usuário poderá simplesmente dar a ordem de 

“imprimir” que a lista de impressoras será aberta e, dentro dessa lista, a opção de 

“transformá-lo” em PDF será apresentada. Basta selecionar o programa 

“transformador” e mandar imprimir. 

 

 

 

Logo em seguida, uma janela se abrirá perguntando onde o usuário deseja salvar o 

arquivo PDF. Lembre-se bem do local para poder acessá-lo posteriormente! 

 

 

 



 

 
 

II - EDITANDO ARQUIVOS PDF 

 

Em muitas ocasiões, os recorrentes encaminham diversos documentos soltos ou 

apresentam um arquivo PDF para cada página do documento.  

 

Em outras vezes, os arquivos encaminhados são superiores a 10 MB (limite aceito pelo 

e-SISREC para cada documento). 

 

A título de exemplo, em certa ocasião, um determinado recorrente encaminhou, 

aproximadamente, 40 laudos médicos para serem juntados ao processo, sendo um 

arquivo PDF para cada documento. O servidor realizou 40 operações dentro do 

sistema e-SISREC, gerando 40 documentos distintos, o que dificultou a análise tanto do 

Conselheiro como do perito médico. O ideal teria sido juntar os 40 documentos em 

apenas um só e anexá-lo ao sistema. 

 

Existem ferramentas simples e gratuitas que auxiliam no trabalho com arquivos PDF, 

sendo algumas online e outras que podem, facilmente, ser instaladas no computador 

individual de cada um. 

 

Em relação aos programas online, repete-se a orientação do tópico anterior (para não 

utilizar programas online, já que sempre haverá dependência de conexão com a 

internet) e sugere-se que seja instalado o programa gratuito chamado “PDF Split and 

Merge basic”. 

 

Link para download do PDF Split and Merge basic: 

https://download6.pdfsam.org/get-app.aspx?configld=DECC253B-6466-450B-B829-

296A7FBAB00A&uid=1007261&cmp=default&ref=pdfsam.org/in-app&wid=6848 

 

Esse programa permite dividir arquivos PDF, juntar vários arquivos PDF em um só, 

reordenar páginas e girar as folhas (individualmente ou em grupos), excluir alguma 

página, etc. 

 

II.1 - Dividindo arquivo por tamanho: 

 

Como dito acima, o sistema e-SISREC possui limite de 10MB para cada documento 

juntado no sistema.  

 

Quando o arquivo que se pretende anexar no e-SISREC possuir tamanho superior a 

10MB, será necessário utilizar o programa “PDF Split and Merge basic” com a 

funcionalidade “Dividir”. 

 

https://download6.pdfsam.org/get-app.aspx?configld=DECC253B-6466-450B-B829-296A7FBAB00A&uid=1007261&cmp=default&ref=pdfsam.org/in-app&wid=6848
https://download6.pdfsam.org/get-app.aspx?configld=DECC253B-6466-450B-B829-296A7FBAB00A&uid=1007261&cmp=default&ref=pdfsam.org/in-app&wid=6848


 

 
 

 

 

Para dividir um documento: 

 

1 – Use a função “Adicionar”, para anexar o arquivo PDF dentro do programa; 

2 – Use a opção “dividir a este tamanho”.  

3 - Escolha até a opção “10MB”; 

4 – Use o campo “Navegar”, para escolher onde deseja salvar os arquivos (já que 

haverá mais de um); 

5 – Após todas as etapas acima, selecione “Executar” para a ordem ser cumprida 

(dependendo do tamanho dos arquivos, levará alguns segundos); 

 

Após concluir o procedimento, basta ir na pasta que você selecionou como destino 

para vê-los divididos. Os novos arquivos terão, basicamente, o mesmo nome, só 

diferenciando o início. 

 

II.2 – Juntando diversos arquivos PDF em apenas um: 

 

Como já explicado acima, pode ser necessário juntar vários documentos enviados pelo 

recorrente em apenas um. 

 

De igual modo, pode ser necessário baixar várias tarefas do GET e uni-las em um único 

arquivo. 

 

Para poder juntar vários arquivos PDF em um só a função agora utilizada será 

“Concatenar/Extrair”: 



 

 
 

 

 

 

1 – Use a função “Adicionar”, para anexar todos os arquivos PDF dentro do programa 

(Dica: antes de inserir os vários documentos PDF no programa enumere-os na mesma 

ordem que pretende deixá-los no final); 

2 – Clique no campo “nome do ficheiro” para deixar todos os arquivos em ordem; 

3 – Use o campo “Navegar”, para escolher aonde deseja salvar o arquivo (já que 

agora haverá apenas um); 

4 – Após todas as etapas acima, selecione “Executar” para a ordem ser cumprida 

(dependendo do tamanho dos arquivos, levará alguns segundos); 

 

Após concluir o procedimento basta ir na pasta que você selecionou como destino 

para ver o arquivo já finalizado.  

 

II.3 – Excluindo ou girando páginas individuais:  

 

Em algumas ocasiões, o usuário poderá se deparar com arquivos contendo páginas 

invertidas tanto verticalmente como horizontalmente. 

 

Para organizar a orientação do documento PDF, procure a função “Reordenação 

Visual”. 

 



 

 
 

 

 

1 – Use a função “Abrir”, para anexar o arquivo PDF dentro do programa (o próprio 

programa dividirá todas as páginas do documento uma a uma); 

2 – Clique na(s) página(s) que você pretende modificar e, em seguida, você poderá 

excluir, inverter, girar à direita ou girar à esquerda (é possível mexer em todas as 

páginas de formas diferentes. Ex: uma página pode ser excluída, a outra virada para a 

direita e outra girada para a esquerda, etc); 

3 – Após fazer as modificações, use o campo “Navegar” para escolher aonde deseja 

salvar o arquivo; 

4 – Após todas as etapas acima, selecione “Executar” para a ordem ser cumprida 

(dependendo do tamanho do(s) arquivo(s) modificado(s), o procedimento levará 

alguns segundos); 

 

Após concluir o procedimento, basta ir na pasta que você selecionou como destino 

para ver o arquivo já finalizado.  

 

II.4 – Girando todo o documento de uma só vez: 

 

Quando todo o arquivo estiver invertido ou virado para o mesmo lado, usar a função: 

“Rodar”: 

 



 

 
 

 

1 – Use a função “Adicionar”, para anexar o arquivo PDF dentro do programa; 

2 – Vá no campo “Rotação” e escolha quantos graus à direita o arquivo precisa ser 

rotacionado até que esteja correto; 

3 – Após fazer a rotação, use o campo “Navegar”, para escolher onde deseja salvar o 

arquivo; 

4 – Após as etapas acima, selecione “Executar” para a ordem ser cumprida 

(dependendo do tamanho do arquivo, o procedimento levará alguns segundos); 

 

Após concluir o procedimento, basta ir na pasta que você selecionou como destino 

para ver o arquivo já finalizado.  

 


