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“Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz”.  

(Jimi Hendrix) 

Processo Judicial 
Eletrônico- 

certificação digital 
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

está implantando em todas as suas Seções e 

Subseções Judiciárias, o novo sistema de 

processo eletrônico em substituição ao e- Jur. Tal medida vem para acelerar o julgamento de 

ações e sistematizar a burocracia dos processos judiciais, bem como aumentar a segurança e o 

acesso dos usuários. Em novembro deste ano, o PJe será implantado na Seção Judiciária do Acre, 

de acordo com o cronograma apresentado. Servidores da área administrativa e judicial realizarão 

treinamento em Brasília para atuarem como multiplicadores na instalação do sistema PJe, tendo 

a missão de transmitir o conhecimento para os demais usuários. 

Para acessar o PJe, magistrados, servidores, advogados, procuradores e defensores deverão 

possuir certificado digital. Por meio da Circular DIGES 20, o TRF1 informou que o convênio com a 

Caixa Econômica Federal para a emissão de certificados digitais expirou no dia 17 de abril deste 

ano. Os atuais certificados permanecerão válidos por até 3 (três) anos, contados da data da 

última emissão. Também podem ser renovados por igual período, desde que o pedido seja feito 

antes do vencimento do documento. O TRF1 

solicita que todos fiquem atentos ao prazo de 

validade do certificado, devido à burocracia 

exigida para a firmação de um novo convênio. As 

instruções para a solicitação do certificado e o 

ambiente de treinamento, dentre outras 

informações, estão disponibilizados no hotsite do 

PJe, em pje.trf1.jus.br. 

 

Cronograma de implantação do PJe nas 
Seções Judiciárias 

SJGO 20/08/2015 

SJTO 17/09/2015 

SJRR 01/10/2015 

SJMA 15/10/2015 

SJAC 12/11/2015 

SJRO 26/11/2015 

A Seção de Suporte Administrativo disponibiliza e-mail para que os leitores do Informativo Via 
Direta possam enviar sugestões de matérias, notícias, críticas, dicas e dúvidas. Deste modo, buscamos 
estabelecer uma comunicação eficaz, e a colaboração de todos os servidores da SJAC, tanto na 
Seccional de Rio Branco, como também na Subseção de Cruzeiro do Sul. 
E-mail: informativo@ac.trf1.gov.br 

A Seção de Suporte Administrativo disponibiliza e-mail para que os leitores do Informativo Via 
Direta possam enviar sugestões de matérias, notícias, críticas, dicas e dúvidas. Deste modo, buscamos 
estabelecer uma comunicação eficaz, e a colaboração de todos os servidores da SJAC, tanto na 
Seccional de Rio Branco, como também na Subseção de Cruzeiro do Sul. 
E-mail: informativo@ac.trf1.gov.br 

file:///C:/Users/tr300969/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WNMFF5OF/pje.trf1.jus.br

