
GUIA COMPLETO: COMO CONSULTAR SEU PROCESSO 
E A SITUAÇÃO DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO



Você sabia que pode consultar seu 
processo, seja ele na esfera administrativa 

ou judicial? Saiba como consultar seguindo 
os procedimentos a seguir:
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I - PROCESSO ADMINISTRATIVO
CONSULTA DA SITUAÇÃO DO BENEFÍCIO



 Quando seu pedido de benefício estiver ainda tramitando na esfera administrativa do INSS, 
é possível acessar o site da previdência e saber a situação atual, bastando utilizar o link 
https://www.inss.gov.br/tag/processo/, que direcionará o segurado para a seguinte tela:



Clicando no campo selecionado, abrir-se-á nova tela assim especicada:



 A partir deste momento, basta clicar na opção desejada. 

Se for o caso de consulta de benefício, surgirá a tela seguinte:

 Bastará, então, preencher os dados nos campos solicitados e o andamento do processo 
será disponibilizado ao segurado.



II - PROCESSO JUDICIAL



II.I – PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTIÇA FEDERAL:

 Quando o processo for judicial e tramitar na Justiça Federal, bastará vericar em qual 
região seu processo tramita. O judiciário Federal é dividido em 5 regiões. O primeiro passo é 
identicar com precisão em qual região seu Estado está relacionado. Esta tarefa é de fácil 
solução numa simples busca na internet.



 Usaremos como exemplo o Estado de Santa Catarina, ligada ao Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região, este com sede em Porto Alegre/RS, abrangendo os Estados do Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul.

 Basta acessar o link , que direcionará o https://www.jfsc.jus.br/novo_portal/home.php.
interessado para a seguinte página:

 Como visto, o sistema é bastante sugestivo: bastará selecionar a opção número do processo 
ou nome da parte, bem como em qual Seção/Estado tramita o processo (SJSC, SJPR ou SJRS) e 
lançar as informações pertinentes.



 O resultado da consulta aparecerá na tela com o andamento atualizado do processo. Caso 
o processo eventualmente estiver em grau de recurso no Tribunal Regional Federal, o próprio 
relatório dará a opção de clicar sobre o recurso e direcionar o relatório para a segunda instância, 
de modo que será possível acompanhar sempre a última movimentação.

 O mesmo vale para os processos que tramitem na justiça Federal em outras regiões, 
seguindo o exemplo do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO – TRF3, que possui sede em 
São Paulo, tendo sob sua jurisdição os estados do São Paulo e Mato Grosso do Sul. Link: 
http://web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaProcessual que direcionará o interessado para 
a seguinte página:

 Mais uma vez, basta inserir as informações pertinentes e clicar em “pesquisar”. As 
informações processuais aparecerão na tela.



 II.II PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL:

 Há situações nas quais o processo judicial tramitará na JUSTIÇA COMUM DOS ESTADOS, 
notadamente os casos que envolver acidente de trabalho ou doença ocupacional, o que, por 
força de lei, atrai a competência de julgamento para a Justiça Comum. Além disso, há os casos 
de ausência de circunscrição federal na localidade, o que gera a competência dita delegada 
também para a Justiça Comum.



 Nestas hipóteses, o segurado deve primeiro saber com precisão se o caso dele envolve uma 
destas situações, de modo que a consulta processual deverá buscar o site da Justiça Comum do 
Estado especíco. 

 Aqui usaremos como exemplo um caso no estado de Santa Catarina. O site do Tribunal de 
Justiça do Estado de Santa Catarina é o seguinte:

 Link: que direcionará o interessado para a seguinte página:https://www.tjsc.jus.br/ 



 Selecionando a opção “COMARCAS”:

 O site direcionará o usuário para a seguinte opção:

 Mais uma vez, basta inserir os dados e realizar a consulta. As informações pertinentes aparecerão na tela.
 Mas é claro que muitas vezes a informação mais detalhada sobre eventual movimentação é algo que 
exigirá o contato com o seu advogado constituído, que certamente é a pessoa que poderá esclarecer com 
precisão não apenas o andamento atual, mas também, os próximos eventos que seguirão até o nal do 
processo.



Referencias Eletrônicas:

Site do INSS, disponível em: https://www.inss.gov.br/tag/processo/

Site da Justiça Federal Seção Judiciária de Santa Catarina, disponível em: 
https://www.jfsc.jus.br/novo_portal/home.php

Site do Tribunal Regional Federal, disponível em: http://web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaProcessual

Site do Tribunal de Justiça, disponível em: https://www.tjsc.jus.br/
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 Esse e-book está entre as ações que o CMPprev realiza com o objetivo de informar o cidadão dos seus 
direitos previdenciários. Acreditamos que com as as mídias digitais poderemos contribuir para que o segurado 
se mantenha atualizado e com uma maior compreensão dos aspectos jurídicos.

 Esperamos que esse guia de consulta processual seja de relevante contribuição!

               Atenciosamente, CMPprev 
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