
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 

CIRCULAR/COGER/N. 08 Brasília- DF, 03 de abril de 2012. 

Ref.: informações complementares sobre o uso do e-CVD. 

AOS(ÀS) EXCELENTÍSSIMOS(AS) SENHORES(AS) JUÍZES(AS) FEDERAIS, 
JUÍZES(AS) FEDERAIS SUBSTITUTOS(AS), DIRETORES(AS) DE FORO E DE 
SECRETARIA DE VARA E DE TURMAS RECURSAIS DAS SEÇÕES E SUBSEÇÕES 
JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO. 

Tendo em vista a implantação do e-CVD no último dia 12/03/2012, a 

republicação do Provimento/COGER 66/2011 em 16/02/2012, bem como as diversas 

consultas sobre a utilização do sistema, esclarece-se que: 

1. os erros de permissão que ocorreram nos primeiros dias de uso do e-CVD e 

ocasionaram a duplicação de documentos foram corrigidos, segundo informações da 

SECIN. A exclusão automática dos repetidos já foi determinada para ser realizada pela 

DIESP, no entanto, caso permaneça o impedimento de acesso ou a duplicação de 

documentos nos autos digitais, solicita-se informar esta Corregedoria; 

2. no Provimento/COGER 66/2011 (republicado em 16/02/2012) os tipos decisão e 

decisão interlocutória foram retirados por não haver previsão de formação de livro para 

estes documentos na Resolução CJF 442/2005 (que institui o registro de decisões 

liminares e de antecipação de tutela, na âmbito da Justiça Federal de primeiro grau), 

deste modo, como por exemplo, as decisões de declínio de competência, de 

admissibilidade de recursos (inclusive nas Turmas Recursais) e as relativas a 

embargos de declaração não são passíveis de catalogação; 

3. as decisões não terminativas de processos criminais, tais como as relativas a 

apreensão de bens, prisão preventiva, quebra de sigilo, busca e apreensão, deverão 

ser catalogadas no tipo "decisão liminar"; 
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4. o tipo mandado está temporariamente indisponível, tendo em vista a necessidade de 

adequação do sistema. Quando for liberado, neste tipo deverão ser catalogadas as 

guias de remessa de mandados à CEMAN; 

5. algumas máquinas de xerox possuem opção de digitalização, portanto, sugere-se que 

as áreas de informática das seccionais estudem a viabilidade de configuração dos 

equipamentos existentes (máquina de Xerox) nas secretaria das varas federais das 

capitais e do interior, ou a disponibilização de mais scanners para suprir o aumento da 

necessidade de digitalização de documentos; 

6. nos termos do artigo 350, inciso 11 , do Provimento 38/2009, com a redação dada pelo 

Provimento 66/2011 , que estabelece "a vedação de alteração ou exclusão do 

documento depois de inserido no e-CVD, sendo que eventual correção de conteúdo 

deve se dar por meio de atos integrativos"; não haverá exclusão de documentos.Caso 

haja necessidade de alteração de conteúdo o mesmo deve ser rea lizado por 

expedição de outro documento, recomendando-se o registro do equívoco por meio de 

certidão nos autos, 

7. somente é possível a correção de dados de catalogação no e-CVD pela modificação 

das informações relativas ao tipo documento e ao magistrado, nos termos do artigo 

350 do inciso 111 , do Provimento 38/2009, com a redação dada pelo Provimento 

66/2011 ; 

8. a numeração efetuada pelo e-CVD substitui a numeração interna da vara, não sendo 

necessária a aposição de numeração nos atos judiciais, devendo ser impressa a 

certidão de registro para inclusão nos autos físicos. 

Ressalto que deverá ser observado o disposto no Provimento/COGER 

66/2011 (republicado em 16/02/201 2, disponível na intranet do Tribunal no menu 

documentos oficiais da Corregedoria no endereço eletrônico 

https :1 /i ntra net. trf1 . jus. br/1 nstitucionai/Corregedoria/Coger/). 

At nciosamente, 
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