
MANUAL DE CONSULTA E MANIFESTAÇÃO ELETRÔNICA 
PROCESSOS DA FISCALIZAÇÃO –  V.02.2021 – 24/03/2021 

Acesso ao Processo 

1.2 Demais interessados utilizem o 

Código de  Acesso constante no ofício. 

Acesse www.crcsp.org.br, menu Consultas, 

Processos da Fiscalização e informe os dados: 

Processo (FXXXXX-XXXX), Código de Acesso 

e preencha os Caracteres em destaque. 

1.1 Profissionais e Organizações 

Com Registro no CRCSP 

(mesmo baixado), no Portal 

www.crcsp.org.br, menu: 

Serviços Online, opção 

Fiscalização, item Processo. 

Consulta do Processo pelo Procurador 

2.1 Ao estabelecer um PROCURADOR forneça o 

código de acesso que consta em sua tela de 

consulta ao processo. Ele deve seguir os passos do 

item 1.2 deste manual e juntar a Procuração para se 

manifestar, conforme artigo 3º, inciso III da 

Resolução CFC 1603/2020. 

Andamento do Processo 

Quando posso me manifestar via upload através do botão “Enviar Arquivo” no rodapé da página? 

Na Defesa e no Recurso, dentro do prazo, conforme fluxo acima. Se ainda não houver certidão após o oficio 

enviado o prazo não estará fluindo, mas poderá se manifestar e assim iniciará a contagem do respectivo prazo. 

Recebimento do 

Auto de Infração 

e AR juntado ao 

Processo 

15 dias úteis para DEFESA  

(Vide Certidão de Prazo no Processo) 

Notificação da 

Decisão, AR juntado 

e prazo para 

eventual Recurso 

RECURSO Arts. 58 a 67 da 

Resolução CFC 1603/2020 

(Vide Prazos e Formas) 

Penalidades de 

Cassação e Suspensão 

sem Recurso seguem 

de ofício ao CFC 

Julgamento do Recurso de 

Reconsideração (Se Interposto) 

(Cabe Recurso Voluntário ao CFC) 

Julgamento do 

Recurso Voluntário 

no CFC (última 

instância) 

Qual o motivo da indisponibilidade do botão “Enviar Arquivo”? 

Seu prazo pode ter expirado, veja na certidão de prazo ou então, na fase em que se 

encontra o processo, não cabe manifestação. 

Preciso solicitar prorrogação de prazo, é possível? 

Sim, desde que fundamentado e solicitado tempestivamente, de preferência via upload. Note que a Resolução 

CFC 1603/2020 permite apenas uma prorrogação, por igual período, desde que motivado. 

Não tenho eCPF (Certificado Digital) ou não consigo realizar o procedimento, posso mandar por email? 

A legislação não permite manifestação por email em processo com auto de infração. O procurador devidamente 

constituído poderá lhe representar, senão recomendamos que protocole a manifestação na sede do CRC ou via remessa 

dos Correios. 

Upload – Como enviar arquivos eletronicamente 

Como recolher eventual multa de infração 
Se não deseja interpor recurso e, desde que não haja determinação de homologação 

da decisão pelo CFC,  acompanhe o lançamento da multa, pois aparecerão no 

rodapé do processo botões para geração da guia ou contate a Fiscalização. 

Tenha em mãos o eCPF (Certificado Digital); No processo clique em “Enviar Arquivo”; Selecione a descrição do 

que está enviando, em seguida, selecione o PDF com até 4 Mb; Envie e aguarde o assinador com o certificado 

já plugado na máquina; Selecione o repositório CAPI do Windows e digite sua senha. Pode ser necessário 

instalar Extensão e Aplicativo para habilitar o assinador, persistindo erro tente outro navegador. 

i Siga os passos em:  http://online.crcsp.org.br/certisigner/manual_extensao.aspx 


