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CIRCULAR/COGER/N. 17 Brasília – DF, 3 de outubro de 2012.

Ref.: descentralização e implantação de novas ferramentas no e-Jur. (PA 5725/2012) 
 
 
 

AOS EXCELENTÍSSIMOS(AS) SENHORES(AS) JUÍZES(AS) FEDERAIS DIRETORES DE 
FORO DAS SEÇÕES JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO E 
DIRETOR(A) DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERLÂNDIA  

 

Informo que serão realizados os procedimentos de descentralização do e-

JUR e implantação das seguintes ferramentas: 

a) TRF1Doc 2 físico: que possibilitará a todas as varas federais contarem 

com as facilidades de elaboração de atos processuais em processos 

físicos com registro automático no e-CVD e a disponibilização do inteiro 

teor na consulta processual na internet, em atendimento à 

Resolução/CNJ 121/2010; 

b) GPD versão 2: novos recursos de usabilidade, como, por exemplo, 

ocultar e configura colunas com auxílio do mouse e chave de acesso,  

c) chave de acesso: que dará acesso aos documentos de um processo 

para uma parte via consulta processual da internet, independente de 

prévio cadastro no e-Proc (ex: visualização de peças pelas autoridades 

coatoras em autos de Mandado de Segurança), dispensando a 

impressão das peças processuais pelas secretarias das varas federais 

para notificação; 

d) e-Cint: ampliação do módulo utilizado nos Juizados Especiais Federais 

que realiza as intimações e citações eletronicamente, gerenciando os 

prazos e respectivas certificações; 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
  

 

TRF-1ª REGIÃO/IMP.15-02-05 

Esclareço que a SECIN/TRF1 dará todo o apoio necessário para 

treinamento das novas ferramentas e encaminhará às áreas de informática de cada 

localidade os respectivos manuais. 

Solicito o acompanhamento dos procedimentos e a divulgação da 

implantação ora noticiada aos magistrados e secretaria das varas federais dessa 

seccional, que ocorrerá conforme cronograma abaixo: 

 

DATA SEÇÃO 

05 a 07/10/2012 JFBA / JFRO / JFMT 

19 a 21/10/2012 JFMA 

26 a 28/10/2012 JFPI / JFDF 

09 a 11/11/2012 JFAM / JFTO / JFGO 

16 a 18/11/2012 JFRR / JFAP / JFMG e UBE 

23 a 25/11/2012 JFPA / JFAC 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

Desembargador Federal CARLOS OLAVO 
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região 
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