
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CORREG~DORIA REGIONAL 

CIRCULAR/COGER/N. 5 Brasília- DF, 12 de março de 2012. 

Ref.: Instalação do e-CVD nas Seções e Subseções Judiciais da Primeira Região. 

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

Informo que a partir desta data, o uso do e-CVD - Catalogador Virtual de 

Documentos será obrigatório, nos termos do Provimento/COGER 66 de 16/12/2011, 

republicado em 16/02/2012, em anexo. 

É oportuno ressaltar que: 

1 . os livros e pastas cujos documentos passam a ser registrados no e-CVD (tipos 

relacionados no referido provimento) devem ser encerrados; 

2. para os livros e pastas constituídos em meio físico, ficará a critério do juízo proceder a 

inclusão dos documentos expedidos anteriormente a esta data no e-CVD, no entanto, 

deverá ser observada a ordem cronológica dos documentos expedidos para registro, 

uma vez que a numeração será realizada sequencialmente a partir da data da 

inserção; 

3. nos termos do §2° do art. 347 do Provimento/COGER 38/2009, com redação dada 

pelo Provimento/COGER 66/2011, o antigo CVD será bloqueado para registro de 

documentos. Somente será permitida a consulta de registros anteriormente 

cadastrados; 

4. os documentos elaborados no JEF Virtual permanecerão sendo catalogados 

automaticamente no CVD (antigo) e os documentos elaborados no PJD (execução 

fiscal eletrônica instalada na SJDF), continuarão a ser catalogados em livro físico, até 
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que sejam disponibilizados a integração com o Repositório Eletrônico de Documentos 

- RED e os serviços de catalogação do e-CVD; 

5. o passivo de peças processuais dos autos digitais (e-Jur) catalogáveis foram migrados 

para o e-CVD, e estão disponíveis para consulta; 

6. já para os documentos registrados no antigo CVD, a migração da base de dados 

ocorrerá no prazo de 15 dias e será mantida a numeração recebida quando de sua 

inserção. 

Segue, também, em anexo a primeira versão do Guia Prático para uso do e

CVD, elaborada pela Secretaria de Tecnologia da Informação da Primeira Região. 

Recomendo constantes consultas à versão digital disponível no sistema que será 

atualizada. 
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PODER JUDICIARIO _ 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PROVIMENTO/COGER 66 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011.* 

Altera os artigos 347 a 353 do Provimento Coger 38 
de12 de junho de 2009, que dispõem sobre os livros, 
as pastas e o catalogador virtual de documentos - e
CVD de uso obrigatório na Varas Federais da 
Primeira Região. 

O CORREGEDOR REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, §2°, do Regimento Interno da Corte e o 

constante nos autos da Consulta 2004/00695- AP, 

CONSIDERANDO, 

a) o aprimoramento do Catalogador Virtual de Documentos _e-CVD - atualmente 

disponível, relativamente às regras de utilização, bem como à tecnologia da plataforma de 

desenvolvimento; 

b) a necessidade de integração dos sistemas processuais digitais com o catalogador 

· virtual de documentos; 

RESOLVE: 

Art. 1° O sistema de catalogação eletrônica de documentos da primeira instância da 

Primeira Região passa a se denominar e-CVD. 

Art. 2° Ficam alterados os artigos 347 a 353 Provimento Coger 58 de 26 de abril de 

2011, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

TRF 1• REGIÁO/IMP.15·02·04 
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Art. 347. É obrigatória a catalog(1ção virtual dos documentos: 

f_ Acórdão; 

11. Alvará; 

111. Alvará de soltura; 

IV. Atas; 

V. Ata de audiência; 

VI. Ata de audiência com sentença; 

VIl. Ata de julgamento; 

VIII. Boletim estatístico Tipo 1; 

IX. Boletim estatístico Tipo 2; 

X Boletim estatístico Tipo 4; 

XI. Decisão de antecipação de tutela; 

XII. Decisão liminar; 

r 
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XIII. Mandado de prisão; 

XIV. Mandado; 

XV. Sentença; 

XVI. Termo de fiança. 

§1° A obrigatoriedade do registro no e-CVD dos documentos se 

iniciará a partir da instalação do sistema na Seção ou Subseção Judiciária. 

§2° Os livros em uso deverão ser encerrados na medida em 

que o e-CVD for disponibilizado para uso na Seção ou Subseção. 

§3° Recomenda-se a elaboração e assinatura dos documentos 

elencados no caput no editor de texto TRF1 Doe, a partir de sua instalação. 

§4° Até que a Divisão de Estatística disponibilize a automação 

da assinatura dos boletins estatisticos, os mesmos deverão ser assinados em 

meio físico, digitalizados e anexados ao e-CVD. 

§5° É recomendado que os mandados de prisão somente 

sejam catalogados após o seu cumprimento. 

§6° O documento tipo IV. Atas deve ser utilizado para a 
catalogação de atos da vara ou da turma recursal, lavrados quando da 

realização de inspeções anuais ou descarte de pastas ou documentos, entre 

outros. 

§7° No registro de decisões liminares e de antecipação de 

tutela serão catalogadas as proferidas em processos de mandado de 

segurança, ações cautelares, ações de procedimento ordinário, sumário e de 

procedimentos especiais, inclusive dos juizados, ações coletivas, ações 

penais e de habeas corpus, mesmo quando indeferitórias. 

Art. 348. Quando se tratar de documentos físicos assinados, 

inclusive nos Juizados Especiais Federais e Execuções Fiscais, estes deverão 

ser previamente digitalizados para serem registrados no e-CVD ou no 

Gerenciador de Processos Digitais - GPD, conforme o caso, por servidor 

formalmente indicado pelo magistrado e habilitado no sistema. 

Art. 349. Os documentos catalogáveis elaborados e assinados 

digitalmente no editor de texto TRF1Doc, desde que indicados os tipos 

elencados no art. 347, serão automaticamente inseridos no e-CVD. 

Parágrafo único. É absolutamente obrigatória, e da 

responsabilidade do juiz, fazer a correta identificação do tipo de documento 

nos sistemas digitais, para inclusão no e-CVD. 
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Art. 350. Será observado no arquivamento no catalogador 

virtual de documentos- e-CVD: 

I - o bloqueio a eventual possibilidade de um processo ser 

registrado em vara/turma·diversa daquela na quàl tramita; 

11 - 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; 

111 - a correção de dados de catalogação no e-CVD, se for o 

caso, realizar-se-á somente pela modificação das informações relativas ao 

tipo documento e ao magistrado, sendo certificada nos autos a alteração do 

registro; 

IV - o acesso exclusivo por senha, pessoal e intransferível, de 

servidor expressamente autorizado pelo juiz é restrito à vara de lotação para 

inclusão e alteração; 

V - a numeração sequenciallanual por vara para cada tipo de 

documento, com a indicação da matrícula do juiz que proferiu o ato, 

informando se titular ou substituto; 

VI - a efetivação da busca textual de palavras; 

VIl - a certificação nos autos, com emissão automática (para 

anexação a autos digitais e para impressão e juntada ·a autos físicos) de 

termos que contenham o tipo de documento, o número de registro, data/hora 

e servidor ou magistrado responsável pela catalogação, bem como de termo 

de alteração de catalogação quando verificado equívoco de catalogação, com 

a devida justificativa. 

Art. 351. As sentenças proferidas pelos juízes serão 

classificadas conforme Resolução do Conselho da Justiça· Federal, no ato do 

registro da movimentação processual. 

§ 1° As sentenças cíveis que extinguem o processo com 

resolução do mérito classificam-se pelas letras A e 8, conforme os critérios 

seguintes: 

I - sentenças "tipo A": com fundamentação individualizada; 

11- sentenças "tipo 8": repetitivas ou homologatórias. 

§ 2° Consideram-se sentenças repetitivas as que não envolvam 

análise específica do caso para resolução do mérito, utilizando-se o juiz dos 

mesmos fundamentos constantes de sentença anteriormente prolatada, 

embora questões preliminares diversas tenham sido apreciadas. 

TRF 1' REGIÃO/IMP.IS-02·05 
Y:\GAGER\provimentos\2012\Provlmento 66 correçAo art 347 prov 38_2009- CVD · repubncaçao.csoc 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

§ 3° As sentenças cíveis que extinguem o processo sem 

resolução do mérito classificam-se como sentenças "tipo C". 

§ 4° As sentenças penais condenatórias e as absolutórias, bem 

como as de rejeição de queixa (art. 43 do CPP) e as de denúncia (art. 46 e 

seguintes do CPP) classificam-se como sentenças "tipo O". 

§ 5° As sentenças extintivas de punibilidade, previstas no art. 

107 do Código Penal, ou de suspensão condicional da pena (art. 696 do CPP) 

classificam-se como sentenças "tipo E". 

§ 6° Incumbe ao próprio juiz prolator da sentença classificá-la, 

vedada sua delegação a seNidor, serido obrigatória a inserção da 

correspondente classificação no cabeçalho ou no rodapé da primeira folha da 

sentença, antes da sua assinatura. 

Art. 352. Os atos judiciais catalogáveis praticados em regime 

de plantão serã_o registrados no e-CVD pela vara federal na qual os autos 

tiverem sua regular tramitação. 

Art. 353. As secretarias das varas federais e das turmas 

recursais, quando for o caso, adotarão, ainda, as seguintes pastas, que 

poderão ser formadas por folhas soltas impressas: 

I - pasta de vista de autos a advogados e procuradores; 

11 - pasta de entrega de autos às partes sem traslado; 

111 - pasta de vista ao Ministério Público; 

§ 1° As pastas serão organizadas com cópia dos respectivos 

atos, na ordem cronológica de sua realização, com termo de abertura e 

encerramento, rubrica ou chancela e numeração de folhas. 

§ 2° A pasta de vista de autos a advogados e procuradores 

poderá ser desmembrada por órgão público ou grupo de entidades públicas 

(autarquias, fundações, etc.). 

§ 3° As pastas previstas neste artigo serão descartadas, 

respeitadas as normas de preseNação ambiental, no que couber, nos prazos 

e formas constantes em resolução do Conselho da Justiça Federal. 

Art. 3° Os documentos elaborados no JEF Virtual permanecerão sendo catalogados 

no CVD (antigo) e os documentos elaborados no PJD (execução fiscal eletrônica instalada na 

SJDF), continuarão a ser catalogados em livro físico, até que sejam disponibilizados a integração 

com o Repositório Eletrônico de Documentos-REDe os serviços de catalogação do e-CVD. 

Art. 4° A implantação do e-CVD nas Seções e Subseções Judiciária será realizada 

conforme cronograma a ser elaborado pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal e 

dar-se-á no prazo de 60 dias a contar de 09/01/2012. 

iRF 111 REGIÃOIIMP.15-02·05 
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Art. 5° A Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal adotará todas as 

medidas necessárias à adequação das rotinas informatizadas ao disposto neste provimento, bem 

como providenciará treinamento dos se idores. 

Art. 6° Est~ proviment 

TRF 1' REGIÁO/IMP.1S.02-05 

De se 
Corregedor 
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e-CVD Virtual de Documentos 

1 APRESENTAÇÃO 

Este guia tem como objetivo informar aos usuários, de forma prática e resu

mida, as principais funcionalidades do Sistema e-CVD - Catalogador Virtual 

de Documentos. O sistema é responsável pela catalogação de documentos: 

a. Para processo digital: os documentos passíveis de catalogação serão 

inseridos automaticamente quando assinados pelo sistema TRF1Doc; 

b. Para processo físico e documentos catalogáveis não vinculados a pro

cesso: o registro ocorrerá através da inserção de arquivos previamentes 

digitalizados em formato PDF, a partir de rotina própria do e-CVD, 

devendo ser cadastradas as informações pertinentes ao documento ca

talogado. 

2 NORMATIZAÇÃO 

O Provimento/COGER 66, de 16 de dezembro de 2011, regulamenta a utili

zação do Sistema e-CVD nas Varas Federais da Primeira Região, sendo obri

gatória a catalogação dos seguintes documentos: 

I. Acórdão; 

li. Alvará; 

111. Alvará de soltura; 

IV. Ata de audiência; 

v. Ata de audiência com sentença; 

VI. Ata de julgamento; 

VII. ·Atas; 

VIII. Boletim estatístico Tipo 1; 

IX. Boletim estatístico Tipo 2; 

X. Boletim estatístico Tipo 4; 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 3 



e-CVD Virtual de Documentos 

XI. Decisão de Antecipação de Tutela; 

XII. Decisão Liminar; 

XIII. Mandado; 

XIV. Mandado de prisão; 

XV. Sentença; 

XVI. Termo de fiança. 

3 PERFIS DE ACESSO 

O e-CVD permite três perfis de acesso, sendo: 

a. Adminstrador: perfil de usuário que permite acesso às funcionalida

des de Registrar Documento, Consultar Registros e Editar Registro. 

(role: CVD_RO_ADMIN) 

b. Supervisor: perfil de usuário que permite acesso às funcionalidades 

Registrar Documento e Consultar Registros. (role: CVD_RO_INSERT) 

c. Usuário Comum: perfil de usuário que permite acesso à funcionalida-

de Consultar Registros. 

A Informática local deve ser acionada para atribuição dos perfis de Admi

nistrador e Supervisor do e-CVD. Para o perfil de Usuário Comum não é 

necessária atribuição de permissão específica. 

4 CONSULTAR REGISTRO 

1 Acessar o e-CVD; 

a. Na tela Consultar registro, preencher os campos com os parâmetros 

no qual deseja realizar consulta. Para o caso-de consultar todos os re

gistros ativos, clicar no botão Efiiiiiiidhk·' ou acionar a tecla "Enter" 

do teclado; 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PR1~1EIRA 
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b. Após este procedimento, a aba "Filtro" é fechada. Para realizar nova 

consulta basta clicar na aba "Filtro" e preencher os campos com os pa

râmetros necessários, se for o caso. 

2 Ao aplicar filtro, o(s) registro(s) é(são) apresentado(s) por ordem de in

clusão no e-CVD, porém o sistema permite ordenar por qualquer outra 

informação, clicando na coluna na qual deseja a ordenação (crescente ou 

decrescente). 

3 Para visualizar o documento registrado, o usuário pode clicar no link do 

"N° do registro no e-CVD". Para gerar um relatório o usuário deve sele

cionar o(s) registro(s) catalogado(s) e clicar no botão "Gerar relatório".; 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 5 



e-CVD- Virtual de Documentos 

4 Para editar um registroJ o usuário deve possuir perfil de Administrador e 

clicar no botão 

registro; 

e será disponibilizada a funcionalidade para edição de 

a. Quando o documento é catalogado no e-CVD J é vedada a alteração ou 

exclusão do documento depois de inserido no sistema. A correção de 

dados de catalogação no e-CVDJ se for o casoJ realizar-se-á somente pe

la modificação das informações relativas ao tipo de documento e ao 

magistradoJ sendo certificado nos autos o equívico do registro. 

5 REGISTRAR DOCUMENTO 

Esta funcionalidade estará disponível para usuário com perfil de Supervisor 

ou perfil de Administrador e para documento~ referentes a processos físicos e 

elaborados em outras ferramentasJ pois os documentos elaborados ou anexa

dos pelo TRF1Doc serão catalogados automaticamente pelo sistemaJ após sua 

assinatura. 
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1 Para registrar documento, o usuário deve selecionar a opção de menu Re

gistrar documento. Somente são permitidos anexos de documentos em 

formato PDF; 

a. Para o documento registrado, o sistema guarda as informações do usuá

rio que efetuou login no sistema. 

2 Preencher os campos e clicar em iiiffiW .. tli; 

a. Para tipos de documentos vinculados a processo, ao selecionar o tipo de 

documento o sistema torna o campo lullmerod~ino~;;;s;õ] visível e de preen

chimento obrigatório. Caso contrário, o mesmo se torna indisponível pa

ra preenchimento. 

3 Após confirmação dos dados, o sistema exibe o número do registro gerado 

automaticamente pelo sistema com a seguinte composição: 

Registro inserido 00000 .0000 .00000000 .O .00000100000 

• Número seqüencial (5 posições): gerado automaticamente pelo sistema; 

• Ano (4 posições): corresponde ao ano atual; 

• Lotação (8 posições): código da vara de tramitação do processo; 

TRIBUNAL REGIONAL 
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• Tipo de Juiz (1 posição) - titularidade do juiz responsável pela assinatu

ra do documento, se é "titular" ou "substituto", de acordo com a infor

mação disponível no Sistema de Recurso Humanos; 

• Matrícula (5 posições)- matrícula do juiz; 

• Tipo de documento (5 posições)- tipo do documento catalogado. 

6 CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO VINCULADOS A PROCESSO 

Os boletins estatísticos e as atas são tipos de documentos catalogáveis que não 

possuem um número de processo vinculado. Estes tipos deverão ser registra

dos no e-CVD após a assinatura do Juiz, sendo necessária sua digitalização 

para, então, anexá-los utilizando a rotina de "Registrar documento". 

7 EDITAR REGISTRO 

A edição do registro catalogado ocorrerá quando houver a indexação de do

cumentos equivocada (ex: sentença cadastrada como decisão, indicação de 

magistrado diferente de quem proferiu o ato) e realizar-se-á somente pela 

modificação das informações relativas ao tipo de documento e ao magistrado, 

sendo certificado nos autos o equívoco do registro a partir de certidão auto

mática gerada pelo sistema. 

Na alteração das informações de um registro catalogado será gerado novo 

número de identificação de acordo com os indexadores informados, que com

põem o código de registro no e-CVD. 

8 CERTIDÕES 

O e-CVD gera certidões ao registrar ou editar um registro de documento cata

logado. No caso dos documentos elaborados ou anexados pelo TRF1Doc, as 

certidões são geradas e juntadas automaticamente ao processo digital. No caso 

da catalogação para processos físicos, o sistema gera a certidão e apresenta na 

tela, o usuário tem a opção de imprimir e juntar ao processo manualmente. 
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