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1 - APRESENTAÇÃO 
 

A Consulta Processual Web, aplicação digital desenvolvida em tecnologia web, 

permite a realização de atividades relacionadas à consulta de documentos e 

processos da 1ª Região por meio digital. 

É imprescindível que o usuário possua o software Adobe Reader para a 

abertura dos documentos do processo. 

 

2 - ACESSO AO SISTEMA 
 

           O acesso à Consulta Processual Web é realizado por meio do sítio do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (www.trf1.jus.br ou http://portal.trf1.jus.br) na opção do 

menu lateral clicando-se em “Processual” e depois em “Consulta Processual”, ou 

através da interface de consulta encontrada no centro da tela inicial do portal do TRF1. 

 

 

Figura 1 - Página inicial do sítio do TRF1 

 

http://www.trf1.jus.br/
http://portal.trf1.jus.br/
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3 - TELA INICIAL DO SISTEMA 
 

Na tela inicial do sistema, é apresentada uma caixa de seleção com o título 

“Seções/Subseções” para a escolha do órgão desejado para a realização da consulta 

do processo. 

 

Figura 2 - Tela inicial do sistema 

Nesta  tela é possível selecionar a Seção/Subseção Judiciária desejada, 

inclusive  o órgão TRF 1ª Região, que é a consulta processual para Segunda 

Instância. 

 

 

Figura 3 - Tela de seleção do órgão do processo 
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Ao selecionar uma Seção/Subseção e clicar no botão “ok”, o usuário será 

direcionado para a tela com os parâmetros da consulta de processo. 

 

Figura 4 - Órgão JFDF selecionado 

O usuário poderá alterar a Seção/Subseção clicando em “Alterar” ao lado do 

nome do “Órgão” já selecionado. 

 

Figura 5 - Tela de consulta de processos – primeira instância 
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Figura 6 - Tela de consulta de processos – segunda instância 
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4 - TELA DE CONSULTA DE PROCESSOS 
 

Após a seleção da Seção/Subseção, o usuário deverá selecionar um dos 

parâmetros de consulta de processo, no seguinte formato: 

a) Primeira Instância: pelo número do processo (opção padrão), pelo nome da 

parte, pelo CPF/CNPJ da parte, pelo nome do advogado, pelo código da 

OAB do advogado, pelo número do Mandado Judicial, pelo número da 

petição ou pelo número do Protocolo SEDEX; 

b) Segunda Instância: pelo número do processo (opção padrão), pelo nome 

da parte, pelo CPF/CNPJ da parte, pelo nome do advogado, pelo código da 

OAB do advogado, pelo número do Processo Originário, pelo número do 

Processo de Execução ou pelo número do Protocolo SEDEX; 

Cada página conterá instruções dos parâmetros de consulta como, por 

exemplo, a quantidade de dígitos do número do processo. 

 

4.1 Consulta pelo número do processo 
 

Por padrão, ao selecionar a Seção/Subseção na tela inicial do sistema, o 

usuário é direcionado à tela de consulta por número do processo. O usuário deverá 

digitar o numero de processos e clicar no botão “Pesquisar”.  

 

Figura 7 - Consulta pelo número de processo 

  

4.2 Consulta pelo nome da parte 
Na consulta pelo nome da parte, o usuário deverá digitar o nome de uma das 

partes do processo, selecionar a opção “Mostrar os baixados”, caso deseje que sejam 

exibidos os processos baixados, e clicar no botão “Pesquisar”. 
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Figura 8 - Consulta de processo pelo nome da parte 

 

 

Após clicar no botão “Pesquisar”, será exibida uma tela com os nomes das 

partes iniciados com o nome digitado no campo da pesquisa e o número de pro 

cessos da qual ela está incluída. Caso sejam encontradas mais de 500 partes na 

pesquisa, será apresentado um aviso para que a pesquisa seja refinada. Na tela com 

a lista das partes, o usuário deverá clicar no nome da parte da qual deseja listar os 

processos. 
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Figura 9 - Lista de partes encontradas na pesquisa pelo nome da parte 

 

Ao clicar no nome da parte desejada, será(ão) apresentado(s) o(s) processo(s) 

que ela está incluída com informações do número novo e antigo do processo, número 

da classe e a descrição da classe do processo. Para exibir as informações do 

processo, o usuário deverá clicar no número do processo desejado. 
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Figura 10 - Lista de processos vinculados ao nome da parte selecionada 

 

4.3 Consulta pelo código OAB do advogado 
 

Na consulta pelo código da OAB do advogado, o usuário deverá digitar o 

código da OAB de um dos advogados do processo, selecionar a opção “Mostrar os 

baixados”, caso deseje que sejam exibidos os processos baixados, e clicar no botão 

“Pesquisar”. 
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Figura 11 - Consulta de processo pelo código da OAB 

 

Após clicar no botão “Pesquisar”, será exibida uma tela com o nome do 

advogado, organizado pelo tipo de processo, referente ao código da OAB digitado no 

campo da pesquisa. Nesta tela, o usuário deverá clicar no nome do advogado do qual 

deseja listar os processos. 

 

Figura 12 - Lista de advogados encontrados na pesquisa pelo código da OAB 
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Ao clicar no nome do advogado com o tipo de processo desejado, será(ão) 

apresentado(s) o(s) processo(s) que ele está incluído com informações do número 

novo e antigo do processo e a última movimentação. Para exibir as informações do 

processo, o usuário deverá clicar no número do processo desejado. 

 

 

Figura 13 - Lista de processos vinculados ao nome do advogado selecionado 
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4.4 Consulta pelo nome do advogado 

 
Na consulta pelo nome do advogado, o usuário deverá digitar o nome de um 

dos advogados do processo, selecionar a opção “Mostrar os baixados”, caso deseje 

que sejam exibidos os processos baixados, e clicar no botão “Pesquisar”. 

 

 

Figura 14 - Consulta de processo pelo nome do advogado 

 

Após clicar no botão “Pesquisar”, será exibida uma tela com os nomes dos 

advogados iniciados com o nome digitado no campo da pesquisa. Caso sejam 

encontrados mais de 500 advogados na pesquisa, será apresentado um aviso para 

que a pesquisa seja refinada. Na tela com a lista dos advogados, o usuário deverá 

clicar no nome do advogado do qual deseja listar os processos.  

 

 

Figura 15 - Lista de advogados encontrados na pesquisa pelo nome do advogado 
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Ao clicar no nome do advogado desejado, será(ão) apresentado(s) o(s) 

processo(s) que ele está incluído com informações do número novo e antigo do 

processo e a última movimentação. Para exibir as informações do processo, o usuário 

deverá clicar no número do processo desejado. 

 

 

Figura 16 - Lista de processos vinculados ao nome do advogado selecionado 
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4.5 Consulta pelo CPF/CNPJ da parte 
 

Na consulta pelo CPF/CNPJ da parte, o usuário deverá digitar o número do 

CPF/CNPJ de uma das partes do processo, selecionar a opção “Mostrar os baixados”, 

caso deseje que sejam exibidos os processos baixados, e clicar no botão “Pesquisar”. 

 

 

Figura 17 - Consulta de processo pelo CPF/CNPJ da parte 

 

Após clicar no botão “Pesquisar”, será exibida uma tela com o número de processos, o 

CPF e o nome da parte digitado no campo da pesquisa. Nesta tela, o usuário deverá 

clicar no nome da parte da qual deseja listar os processos. 
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Figura 18 - Informações da parte com o CPF/CNPJ da pesquisa 

 

Ao clicar no nome da parte desejada, será(ão) apresentado(s) o(s) processo(s) que ela 

está incluída com informações do número novo e antigo do processo e a última 

movimentação. Para exibir as informações do processo, o usuário deverá clicar no 

nome da parte. 

 

 

Figura 19 - Lista de processos vinculados ao nome da parte selecionado 

 

4.6 Consulta de Mandados Judiciais 

 
Na consulta de Mandados Judiciais do processo, o usuário deverá digitar o 

número do processo e clicar no botão “Pesquisar”. 
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Figura 20 - Consulta por número do Mandado de Segurança 

Após clicar no botão “Pesquisar”, será exibida uma tela com os Mandados de 

Segurança encontrados para o processo pesquisado com informações do ano, 

número, descrição e cumprimento de cada Mandado. 

 

 

Figura 21 - Lista de Mandados de Segurança encontrados na pesquisa 

 

4.7 Consulta pelo protocolo da petição 
 

Na consulta pelo protocolo da petição, o usuário deverá digitar o número de 

uma petição do processo e clicar no botão “Pesquisar”.  
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Figura 22 - Pesquisa pelo protocolo da petição 

 

Após clicar no botão “Pesquisar”, será exibida uma tela com as informações da 

petição digitada no campo da pesquisa. Nesta tela, o usuário deverá clicar no número 

do processo apresentado. 

 

 

Figura 23 - Informações da petição encontrada na pesquisa 
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5 - TELA DE INFORMAÇÕES DO PROCESSO 
 

Após a utilização de um dos parâmetros de consulta do processo descritos 

acima, o usuário será direcionado para a tela, organizada por abas, com informações 

do processo pesquisado. No rodapé desta tela irá mostrar também informações do tipo 

de processo (PROCESSUAL / FÍSICO, PROCESSUAL / RED, PROCESSUAL / PJD-

EF e JEFVIRTUAL / JEF), a data da emissão e o tempo da consulta. 

5.1 – Primeira Instância 

5.1.1 Aba “Processo” 

 

Na aba “Processo”, são apresentadas as informações básicas do processo 

como número do processo, número da nova numeração, classe, vara, data da 

autuação, distribuição, valor da causa, número de volumes, assunto da petição, juiz, 

observação e localização. Estas informações dependem do tipo do processo. 

 

 

Figura 24 - Processo tipo PROCESSUAL / FÍSICO 

 

 

 

 



CONSULTA PROCESSUAL WEB 

24 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

 

 

Figura 25 - Processo tipo PROCESSUAL / RED 

 

 

Figura 26 - Processo tipo JEFVIRTUAL / JEF 
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Figura 27 - Processo tipo PJD-EF 

 

5.1.2 Aba “Movimentação” 

 

Na aba “Movimentação”, são apresentadas todas as movimentações referentes 

ao processo. Ao clicar no link publicação, localizado em algumas descrições das 

movimentações, será exibida uma janela com o conteúdo da publicação. 

 

 

Figura 28 - Movimentações do processo com um aviso de publicação 
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5.1.3 Aba “Partes” 

 

Na aba “Partes”, são apresentadas as partes do processo. Nesta tela, são 

exibidas no máximo 400 partes do processo que foi pesquisado. 

 

 

Figura 29 - Lista de partes do processo 
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5.1.4 Aba “Documentos” 

 

Na aba “Documentos”, caso haja documentos digitais para o processo, é 

apresentada a lista de documentos do processo em ordem cronológica com a 

descrição do documento, data da inclusão, tamanho e a opção de visualizar. Ao clicar 

em “visualizar”, a janela de autenticação será exibida solicitando o usuário e senha. 

 

 

Figura 30 - Lista de documentos do processo (autenticação solicitada) 
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Ao realizar a autenticação, o sistema exibirá a janela para fazer download do 

arquivo. 

 

 

Figura 31 -Tela de download do documento do processo 
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5.1.5 Aba “Publicações” 

 

Na aba “Publicações”, são apresentadas as publicações do processo 

ordenadas por data. 

 

Figura 32 - Lista de publicações do processo 

 

5.1.6 Aba “Inteiro Teor” 

 

Na aba “Inteiro Teor”, os documentos de processos digitais que tenham sido 

publicados no Processo Digital – GPD como um documento do tipo “Inteiro Teor”. 

 

 

Figura 33 - Lista de documentos do tipo Inteiro Teor do processo 
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5.1.7 Aba “Acessos” 

 

Na aba “Acessos”, são apresentados todos os acessos de usuários a qualquer 

documento do processo pesquisado. Os acessos são mostrados apenas aos usuários 

autenticados. 

 

 

Figura 34 - Lista de acessos aos documentos do processo (sem autenticação) 

 

Aba “Acessos” com usuário autenticado: 

 

 

Figura 35 - Lista de acessos aos documentos do processo (com autenticação) 
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5.2 – Segunda Instância 

5.2.1 Aba “Processo” 

 

Na aba “Processo”, são apresentadas as informações básicas do processo 

como número do processo, número da nova numeração, classe, vara, data da 

autuação, distribuição, valor da causa, número de volumes, assunto da petição, juiz, 

observação e localização. Estas informações dependem do tipo do processo. 

 

 

Figura 36 - Processo tipo JURIS / FÍSICO 

 

 

Figura 37 - Processo tipo JURIS / RED 
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5.2.2 Aba “Distribuição” 

 

Na aba “Distribuição”, são apresentadas todas as ocorrências de distribuição 

referentes ao processo.  

 

 

Figura 38 - lista de distribuições do processo 

5.2.3 Aba “Partes” 

 

Na aba “Partes”, são apresentadas as partes do processo. Nesta tela, são 

exibidas no máximo 400 partes do processo que foi pesquisado. 

 

 

Figura 39 - Lista de partes do processo 
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5.2.4 Aba “Movimentação” 

 

Na aba “Movimentação”, são apresentadas todas as movimentações referentes 

ao processo.  

 

 

Figura 40 - Movimentações do processo 

5.2.5 Aba “Incidentes” 

 

Na aba “Incidentes”, são listados todos os incidentes ocorridos durante a 

tramitação do processo. 

 

 

Figura 41 - Lista de incidentes do processo 
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5.2.6 Aba “Petições” 

 

Na aba “Petições”, são listadas as petições relacionadas ao cadastro do 

processo no sistema JURIS. 

 

 

Figura 42 - Lista de petições do processo 
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5.2.7 Aba “Documentos” 

 

Na aba “Documentos”, caso haja documentos digitais para o processo, é 

apresentada a lista de documentos do processo em ordem cronológica com o 

sequencial, a descrição do documento e a data da inclusão. Ao clicar em “visualizar”, a 

janela de autenticação será exibida solicitando o usuário e senha. 

 

 

Figura 43 - Lista de documentos do processo (autenticação solicitada) 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSULTA PROCESSUAL WEB 

36 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

Ao realizar a autenticação, o sistema exibirá a janela para fazer download do 

arquivo. 

 

Figura 44 - Tela de download do documento do processo 

 

5.2.8 Aba “Acessos” 

 

Na aba “Acessos”, são apresentados todos os acessos de usuários a qualquer 

documento do processo pesquisado. Os acessos são mostrados apenas aos usuários 

autenticados. 

 

Figura 45 - Lista de acessos aos documentos do processo (sem autenticação) 
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Aba “Acessos” com usuário autenticado: 

 

 

Figura 46 - Lista de acessos aos documentos do processo (com autenticação) 
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6 - TELA DE IMPRESSÃO DO PROCESSO 
 

Acima das informações do processo, há um ícone de uma impressora que, ao 

ser clicado, será apresentada a tela que permite configurar quais informações das 

abas serão impressas, bem como a quantidade de linhas. Nas imagens abaixo, todas 

as abas serão impressas e, na aba “Documentos”, somente as 5 (cinco) primeiras 

linhas. 

6.1 - Primeira Instância: 
 

 

Figura 47 - Tela de impressão de informações do processo  - Segunda Instância 

 

 

Figura 48 - Informações do processo que serão impressas - Primeira Instância 
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6.2 - Segunda Instância: 
 

 

Figura 49 - Tela de impressão de informações do processo  - Primeira Instância 

Ao selecionar as informações das abas que deseja imprimir e clicar no botão 

“Imprimir”, será gerado o arquivo, no formato PDF, com as configurações escolhidas. 

Depois de gerado o arquivo, ele poderá ser impresso ou armazenado em disco. 

 

 

Figura 50 - Informações do processo que serão impressas - Segunda Instância 
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7 - AUTENTICAÇÃO (LOGIN) 
 

Para que o usuário possa acessar os documentos ou visualizar os acessos aos 

documentos do processo, é necessário ter alguma das permissões de acesso, 

descritas no capítulo seguinte, e realizar a autenticação no sistema. O usuário deverá 

clicar no botão “Login”, localizado acima das informações do processo, e digitar o 

CPF/Matrícula e a senha cadastrados no sistema. Para os usuários que acessarem 

com a matrícula, será necessário também selecionar o órgão. Ao realizar a 

autenticação, o usuário poderá sair do sistema clicando no botão “sair”. 

 

 

Figura 51 - Caixa de login 
 
 

 

Figura 52 - Caixa de login para usuários internos 
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Figura 53 - Caixa de login com chave de acesso 

 

Caso o usuário não esteja cadastrado, o cadastro deve ser realizado através do 

Sistema de Peticionamento Eletrônico, localizado na página inicial do sítio do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (www.trf1.jus.br) na opção “e-Proc”. 

 

8 - ACESSO AOS DOCUMENTOS 
 

Os tipos acessos aos documentos do processo pela Consulta Processual Web são da 

seguinte forma:  

a)  Processos com segredo de justiça: somente as partes cadastradas no e-Proc 

(Sistema de Peticionamento Eletrônico) com CPF ou OAB no processo, 

servidores da justiça com permissão, usuários de entidades ou peritos; 

b) Processos públicos: 

a. Com documentos públicos (despachos, decisões, sentenças e 

acórdãos): acesso irrestrito, sem necessidade autenticação 

(login/senha) para os processos do e-Jur (ainda não implementado para 

os documentos do JEF Virtual); 

b. Demais documentos sem restrição: acesso mediante autenticação para 

partes cadastradas no e-Proc, usuários das entidades, 

c. servidores da justiça com permissão, advogados com manifestação 

para acesso a todos os documentos (instruções presentes na página 

inicial do e-Proc) ou peritos; 

c) Processos com documentos restritos no e-Jur: assinalados com restrição de 

publicidade no e-Jur, não serão acessados por nenhum usuário, tanto na 

intranet como na internet; 

d) Processos do 2º grau na intranet: os servidores da justiça podem acessar aos 

documentos sem restrição mediante autenticação (login/senha); 
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Observação: 

 Os servidores da justiça realizam a autenticação apenas pela intranet; 

 Os servidores do TRF acessam apenas os documentos do 1º grau; 

 Os dados cadastrados no e-Proc (CPF e OAB) devem coincidir com os dados 

do processo, inclusive a quantidade de caracteres; 

 

8.1 Acesso aos documentos por magistrados 
 

A Resolução/PRESI/CENAG n. 03 de 7 de abril de 2011 regulamenta o acesso 

dos magistrados.  

Os magistrados já possuem acesso aos autos de todos os processos bastando 

apenas, antes de acessar os documentos, que efetue o acesso no sistema e-Proc. 

Deve ser utilizado seu usuário e senha do banco de dados para que o sistema possa 

gerar o perfil de magistrado utilizando os dados do sistema de RH/Esmaf.  

Para acessar os documentos na Consulta Processual Web será necessário 

entrar com o CPF e senha do banco de dados Oracle. Ressalta que, se a senha do 

banco de dados for alterada, a senha do sistema e-Proc do perfil de magistrado não 

sofrerá a alteração.  

Este acesso ao e-Proc deve ser realizado, necessariamente, a partir da tela de 

acesso exclusiva para os magistrados: Menu lateral do Portal do TRF1, na opção 

“Juízes Federais” e na opção “Acesso ao e-Proc para Juízes Federais”. 


