TUTORIAL – CONSULTA DE PROCESSOS NO TRF1

Prezados sindicalizados,

Este breve tutorial foi elaborado para esclarecer como consultar a movimentação dos processos no
Tribunal Regional Federal da 1° Região (TRF1). Importante ressaltar que os relatórios impressos continuarão
à disposição dos sindicalizados em nossa seção e que os encontros jurídicos continuarão ocorrendo na mesma
frequência habitual.
1. Acesse https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/
A seguinte página aparecerá:

2. Na barra de rolagens, escolha a Seção Judiciária onde seu processo foi impetrado. Em nosso caso,
os processos estão localizados nas Seções Judiciárias de São Sebastião do Paraíso (maioria dos
casos), Pouso Alegre ou em Poços de Caldas.

3. Para acessar os processos em andamento, as opções mais rápidas e intuitivas são pelo CPF ou nome
da parte (menu à esquerda). Após o preenchimento do CPF ou nome da parte, clique na opção
pesquisar:

4. Aparecerá o número de processos e o nome do autor da ação. Clique sobre o nome:

Exemplo

5. Em seguida, clique sobre cada processo e depois em movimentação.

6. Para acessar os despachos, acórdãos, decisões ou sentenças, clique em “inteiro teor”, na barra
superior.

7. Se ao acessar a movimentação processual encontrar a expressão “REQUISIÇÃO DE
PAGAMENTO REMETIDO TRF AGUARDANDO CUMPRIMENTO”, sorria! Você está prestes
a receber a indenização através de uma Requisição de Pequeno Valor (RPV), se o valor total não
ultrapassar os 60 (sessenta) salários mínimos. Para o acompanhamento da emissão da RPV, acesse
novamente o sítio https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/. Nesta oportunidade, escolha a
primeira opção da barra de rolagens, “TRF 1° Região”.

8. Repita os passos 3 e 4. Ou seja, acesse pelo CPF ou nome da parte e clique em pesquisar. Depois,
clique sobre o número da RPV e em seguida em movimentação:

Exemplo

9. Na sequência, compartilhamos um exemplo de um processo já finalizado. Neste caso, entre a
distribuição ao TRF1 e o pagamento efetivo decorreram pouco mais de 30 (trinta) dias:

Em caso de dúvidas, estaremos a disposição nos canais habituais.
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