
SAIBA COMO CONSULTAR SEUS PROCESSOS 

NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL(TRF/JF 

BA) 

I - Processos acessados pelo TRF1. 

 

Neste caminho, se tem acesso às ações de pequenas causas contra o 

governo federal, que correm nos Juizados Especiais de Justiça Federal. 

Aqui a tramitação tende a demorar menos do que nos processos comuns. 

Exemplo: IR sobre adicional de férias. 

Vamos, portanto, ao passo a passo: 

1. Acesse o site do Tribunal de Justiça Federal (TRF/BA) através do 

link https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/pagina-inicial.htm 

 

A Internet apresentará a tela abaixo: 

 

2. Na tela principal acima, na coluna azul à esquerda, há diversas abas, 

começando nesta ordem: INSTITUCIONAL, PROCESSUAL, 

JURISPRUDENCIA, ... até SEÇÕES JUDICIÁRIAS. 

A partir desta coluna, podemos acessar seus processos. Vamos a elas. 

https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/pagina-inicial.htm


I- Processos acessados diretamente. 

Por este caminho, estão os processos da maioria dos processos dos 

filiados. 

Na coluna azul à esquerda, clique na aba PROCESSUAL, entre as abas 

INSTITUCIONAL  E JURISPRUDÊNCIA, e você verá a seguinte divisão: 

 

 

Dentro da aba PROCESSUAL, clique no botão Consulta Processual. 

Uma outra tela abrirá e terá a seguinte visualização: 

 

 



Clique na seta   ao lado do campo e aparecerão as unidades judiciarias 

disponíveis escolha JFBA. 

Uma outra tela abrirá e terá a seguinte visualização: 

 

Na tela principal acima, à esquerda, há diversas abas com opções de 

pesquisas, começando nesta ordem: Número do Processo, Nome da Parte, 

CPF/CNPJ da Parte, Nome do Advogado, ... até Protocolo SEDEX. 

 

Escolha Número do Processo ou Nome da Parte e digite o seu nome ou 

número do processo. No caso de processo com litisconsórcio, informar o 

nome do principal acionante. No exemplo em questão, escolhemos a opção 

Nome da Parte o nosso principal é o ADEMILSON BARNABÉ DA SILVA.  

 ˅ 



 

 

 

Por fim, clique no botão Pesquisar. Abrirá a seguinte tela: 

 

 

Pronto! Você terá relacionado todos os processos com o seu nome que 

estão tramitando no 1º Grau (primeira instância), Justiça Federal da 

Bahia. 

Para consultar as partes encontradas ver o que ocorreu até o dia em que você 

faz a consulta, clique em cima do nome, destacado em azul. 



Uma tela semelhante a reproduzida abaixo será visualizada: 

 

 

Em seguida clique no número do processo novo em azul. 

Uma tela semelhante a reproduzida abaixo será visualizada: 

 

 

 

 

 



Nela o processo fornece as seguintes informações: 

Processo: onde consta Número Processo, Data da Distribuição, Classe 

Judicial, Assunto, jurisdição, Órgão julgador Colegiado e Órgão julgador. 

 

Movimentação - Clique: onde consta todos os movimentos por data desde 

a distribuição do processo; 

 

 

 

Partes: onde consta o nome dos réus e respectivos advogados. Pode haver 

restrições em exibir as partes; 



 

Documentos: onde são anexados os documentos anexados ao processo. 

 

 

 

 

 

 

Publicações: onde as decisões ou intimações anexados ao processo. 

 



 

Inteiro Teor: onde consta decisões de inteiro teor emitidas no processo. 

 

Importantíssimo! Se houver referências em azul na coluna Documento, 

clique em cima e o inteiro teor do documento (petição, despacho, decisão 

etc.) será acessado. 

E por fim o aba “Acesso” só para pessoas autorizadas ao acesso. 

 


