
ANEXO I 

PORTARIA Nº 396 /DIRBEN/INSS, DE 15 DE MAIO DE 2020 

PROCEDIMENTOS PARA CUMPRIMENTO DA TAREFA "ENCAMINHAMENTOS 
DO PROCESSO DE APURAÇÃO – MOB", SIGLA CPCARCJ, DORAVANTE 

CHAMADA DE “TAREFA DE ENCAMINHAMENTOS” PARA FINS DESTE FLUXO. 

1. Localizar o processo correspondente à tarefa de encaminhamentos no sistema MOB Digital. 

2. Anexar à tarefa de encaminhamentos o comprovante do Aviso de Recebimento - AR referente 
ao ofício de recurso. 

2.1. O AR digitalizado pode ser encontrado no site dos Correios 
www.correiohibridoreverso.com.br ( usuário 5080 e senha 123456 ). 

3. Verificar a ciência postal do beneficiário. 

3.1. Para as situações em que não exista ciência da notificação postal, providenciar a publicação 
do edital de recurso, anexá-lo à tarefa de encaminhamentos e aguardar o prazo legal. 

4. A partir da identificação da ciência pela notificação postal ou pela publicação de edital, 
verificar se está dentro do prazo legal para interposição de recurso. Caso esteja, aguardar o prazo 
legal. 

5. Verificar se o recurso foi interposto no sistema e-SisRec. 

6. Para os casos sem interposição de recurso após o prazo legal, verificar a existência das 
situações  abaixo no relatório de análise da apuração no sistema MOB Digital, e adotar as 
providências descritas: 

6.1. Irregularidade detectada com resultado pela  suspensão do benefício: 

6.1.1. providenciar a cessação pelo motivo referente a tipologia da apuração na data identificada 
como perda do direito; 

6.1.2.anexar à tarefa de encaminhamentos o comprovante de cessação do benefício. 

6.2. Constatação de envolvimento de servidor, cadastrar o processo no SEI e encaminhar 
à Corregedoria, conforme “Fluxo de Encaminhamento à Corregedoria ou Procuradoria”. 

6.3. Constatação de fraude ou má-fé, cadastrar o processo no SEI e encaminhar 
à Procuradoria, conforme “Fluxo de Encaminhamento à Corregedoria ou Procuradoria”. 

6.4. Constatação de recebimento indevido passível de cobrança, criar tarefa de Cobrança 
Administrativa – MOB, sigla COBMOB, informando o Número do Benefício e o protocolo da 
Tarefa de Apuração nos campos adicionais e transferi-la para a OL 01.500.6. 

6.5. Finalizar a tarefa de encaminhamentos informando no despacho: 

6.5.1. resumo das decisões adotadas no processo de apuração; 



6.5.2. protocolos SEI / GET e motivações individualizadas dos encaminhamentos realizados. 

7. Para os casos com interposição de recurso que tenham decisão proferida em última 
instância, verificar a existência das situações abaixo  no acórdão de decisão recursal no sistema 
e-SisRec e o relatório de análise da apuração no sistema MOB Digital, adotando as providências 
descritas: 

7.1. Constatação de envolvimento de servidor, cadastrar o processo no SEI e encaminhar 
à Corregedoria, conforme “Fluxo de Encaminhamento à Corregedoria ou Procuradoria”. 

7.2. Constatação de fraude ou má-fé, cadastrar o processo no SEI e encaminhar 
à Procuradoria, conforme “Fluxo de Encaminhamento à Corregedoria ou Procuradoria”. 

7.3. Constatação de recebimento indevido passível de cobrança, criar tarefa de Cobrança 
Administrativa – MOB, sigla COBMOB, informando o Número do Benefício e o protocolo da 
Tarefa de Apuração nos campos adicionais e transferi-la para a OL 01.500.6. 

7.4. Anexar o acórdão de decisão recursal à tarefa. 

7.5. Finalizar a tarefa de encaminhamentos informando no despacho: 

7.5.1. resumo das decisões adotadas no processo de apuração e suas reformas recursais; 

7.5.2. protocolos SEI / GET e motivações individualizadas dos encaminhamentos realizados. 

8. Para os casos com interposição de recurso pendente de decisão em última instância, 
independente da instância: 

8.1. Finalizar a tarefa informando no despacho o texto com data e protocolo de interposição. 
Exemplo: “Recurso interposto em dd/mm/aaaa pendente de decisão. Protocolo e-SisRec: 
9999999”. 


