
 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE A CONSULTA 
DE PROCESSO COMO UNIDADE 

EXTERNA (AGÊNCIA DA CEF) NO E-
PROC 

 

      

      



 

 

COMO OS USUÁRIOS DAS UNIDADES EXTERNAS  

TERÃO ACESSO À ÍNTEGRA DOS PROCESSOS? 

 

O acesso aos processos no sistema e-Proc não é determinado apenas pelo perfil 

do usuário, mas também em função de sua posição na relação jurídico-processual, 

conforme determina o art. 22 da Resolução nº TRF2-RSP-2018/00017, da Presidência do 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 

A intimação da Unidade Externa/Agência CEF, em que o pagamento de Alvarás ou 

o levantamento de Depósito Judicial será realizado, faz com que esta figure como parte no 

processo, alterando a posição da Unidade Externa na relação jurídico-processual e, 

consequentemente, viabilizando o acesso de seus usuários à íntegra dos autos 

classificados com sigilo 0 ou 1. 

 Processo sendo consultado por usuário de Unidade Externa/Agência da CEF que 
não consta no processo: 

 

 Processo sendo consultado por usuário de Unidade Externa/Agência da CEF que 
foi intimada: 

 

https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/app/expediente/doc/exibir?sigla=TRF2-RSP-2018/00017


 

 

COMO CONSULTAR O PROCESSO 

1) Consultando o processo, mesmo antes do beneficiário comparecer à agência 
 

Após o juízo fazer a intimação da Unidade Externa, no Painel da Unidade aparecerá 

que há processos pendentes de citação/intimação. 

 

Clicando no número (quantidade de processos), será possível visualizar a lista de 

processos pendentes de citação/intimação. 

Só após clicar em “Abrir Prazo”, que a intimação eletrônica será recebida. 

Para visualizar o processo, basta clicar sobre o seu número. Na tela seguinte, 

deverá clicar sobre os documentos que precise consultar. 

 

2) Consultando o processo pelo número 
 

Nos casos em que o usuário já se encontra na agência, munido do número do 

processo, basta digitá-lo na caixa de pesquisa: 

 



 

 

COMO ENVIAR RESPOSTA AO JUÍZO 

Para enviar Oficio ao Juízo prestando as informações previstas no Anexo I da 

Resolução nº 110, de 08 de julho de 2010, do Conselho de Justiça Federal, a UEX terá a 

opção de utilizar o sistema e-Proc. 

 

O procedimento é clicar, no menu Ações, em Movimentar/Peticionar. 

 

 

Na tela seguinte, deverá escolher o evento a ser lançado. Sugerimos a utilização 

do evento Oficio. 

 

 

 



 

 

Na sequência, deverá anexar o arquivo com o documento e indicar o tipo de 

documento que está sendo anexado. 

 

Repare que o sistema emite aviso e pré-seleciona a opção de fechar o prazo, caso 

o documento que está sendo anexado esteja atendendo ao que fora solicitado na 

intimação. Assim, não restará nenhuma pendencia no Painel da Unidade. 

 

Para finalizar o envio do documento, é necessário Confirmar seleção de 

documentos e clicar em Peticionar. 

 

O Oficio aparecerá imediatamente como um evento no processo e o prazo da 

intimação será fechado. 

 


