
INSTRUÇÕES PARA UTILIZAR O INSS DIGITAL

1. utilizando o navegador Google Chrome ou Mozilla Firefox, digite o endereço 
http://requerimento.inss.gov.br/ 

2. Clicar em login, localizado no canto superior direito da tela.

3. Depois de entrar com os dados de CPF e Senha, o sistema apresentará o nome do usuário e o 
nome da entidade conveniada, que no caso é a OAB Sergipe.

http://requerimento.inss.gov.br/


4. Em Requerer, escolher o serviço desejado e clique em AVANÇAR.

5. Informe o CPF do Requerente e clique no ícone que significa “consultar CPF”.

6.  Após  os  dados  do  CPF  serem  obtidos  pelo  sistema,  informe  o  telefone  para  contato,  e  e-mail,
lembrando  que  o  e-mail  é  de  extrema  importância  pois  será  através  dele  que  o  INSS  enviará  as
comunicações  para  o  advogado  sobre  o  Requerimento  (resultado  do  requerimento,  solicitação  de
documentação adicional, etc).



7. No campo “arquivos”, clique em “selecionar” para inserir os documentos, observando os parâmetros de
digitalização (resolução 150x150, colorido 24 bits, arquivo de no máximo 5 MB). Podem ser selecionados
mais de um arquivo de cada vez.

8. Após inseridos os arquivos, clicar no botão Autenticar, representado pelo símbolo   

(no caso de arquivos contendo documentos originais, o advogado deverá autenticá-los, em se tratando de 
cópias ou de documentos autenticados por terceiros, como cartórios, não se deve autenticar o documento).
Após o término do envio dos arquivos, deve-se clicar em avançar.

9. Na tela seguinte, selecionar o município e a agência do INSS que fará a análise do requerimento, e em 
seguida clicar em Avançar.

10.



10. Para que se possa imprimir uma cópia do Requerimento, clicar em Gerar Comprovante.

11. Para consultar os requerimentos efetuados pelo advogado, na página inicial, clicar em “Consultar”.



12. Serão listados todas as tarefas protocoladas pelo advogado, que poderão ser filtradas pela situação: 
PENDENTE, CANCELADO, CONCLUÍDO, ou CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA.

13. É possível nessa tela de consulta realizar as seguintes ações:

14. É possível dentro da opção “Detalhar Tarefa” inserir comentários e novos anexos a qualquer tempo, 
desde que a tarefa esteja com status de “PENDENTE”.



PARÂMETROS PARA DIGITALIZAÇÃO

a) os documentos de identificação do requerente/instituidor/dependentes 
"NOME DO REQUERENTE _99999999999_ORIGINAIS_DI.pdf”; 

b) original, exemplo: “NOME DO REQUERENTE_99999999999_ORIGINAIS.pdf”; 

c) cópia simples, exemplo: “NOME DO REQUERENTE_99999999999_SIMPLES.pdf”; 

d) autenticação feita por terceiros, exemplo: “NOME DO 
REQUERENTE_99999999999_TERCEIROS.pdf”.

2. Qualidade da digitalização: 24 bits colorido e resolução 150 dpi. Atentar para que os documentos
estejam na posição correta de leitura. 
3. Tamanho do arquivo: o tamanho de cada arquivo não poderá exceder 5 MB e o somatório de 
todos os arquivos deverá respeitar o limite de 30 MB. 
4. Ordem da digitalização: sempre que possível, os documentos deverão ser digitalizados em um 
arquivo único, observando-se a seguinte sequência: 




