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Ofício nº 208/2021-GP                                 Florianópolis, 15 de março de 2021. 
 
 
Ref.: Problema intimações Eproc – processo n. SEI 0037721-
49.2020.8.24.0710  
 
                                                                                              
Senhor Presidente, 
 
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina, vem recebendo 
reclamos em vista de as informações prestadas pelo sistema eproc na Justiça 
Estadual estarem induzindo a Advocacia a contabilizar os prazos processuais 
equivocadamente, causando prejuízos aos jurisdicionados e aos próprios 
advogados, inclusive com ônus de suportamento de custas processuais em razão 
do não conhecimento de recurso interposto e considerado intempestivo. 
 
A fim de esclarecer a causa do problema, cremos que ela advém da tela do 
sistema eproc denominada “Informações do Evento”, a qual traz duas 
informações: “Abertura da Intimação” e “Data Inicial da Contagem do Prazo”, que 
apresentam cerca de 1 ou 2 dias de lacuna entre si, discrepância que resulta 
mais de uma interpretação na contagem dos prazos processuais.  
 
No dia 8 último, em reunião realizada entre a OAB/SC (representada pela Dra. 
Marly Muller Ferreira, Presidente da Comissão de Inclusão Digital da OAB/SC e 
pelo Dr. Aulus Eduardo Texeira de Souza, Procurador Estadual de Prerrogativas 
da OAB/SC) e o Departamento de TI desse Tribunal com a presença da Dra. 
Carolina Ranzolin Nerbass, restou expressamente acordado que o prazo deva 
ser contabilizado pela informação constante na tela “Informações do Evento”, 
pela “Data Inicial da Contagem do Prazo”, e não pela informação do campo 
“Abertura da Intimação”.  
 
Ocorre que, conforme dispõem os parágrafos 3º e 4º do art. 25 da Resolução 
Conjunta GP/CGJ n. 5/2018, “considerar-se-á realizada a intimação e a citação 
pelo sistema no dia em que o destinatário efetivar a consulta eletrônica ao teor da 
decisão, certificando-se automaticamente nos autos a sua realização, na forma 
do §1º do art. 5º da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006”. E ainda, que “a 
consulta referida no §3º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias 
corridos, contados da data do envio do ato, sob pena de considerar-se 
automaticamente realizado na data do término desse prazo”. 
 
 
À Sua Excelência o Senhor 
Desembargador Ricardo Roesler 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina 
Florianópolis – SC 
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Importante asseverar que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região adota o 
mesmo sistema eproc e informou à OAB/SC, por meio do Ofício 4605084 – 
DIRJUD (doc. anexo), que o sistema passaria a contar o prazo processual do dia 
útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, quando esta for 
eletrônica, em atenção ao art. 231, inciso V, do CPC, bem como à jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça. 
 
Com efeito, a disponibilidade de duas informações relacionadas à contagem de 
prazos processuais prejudica a confiabilidade que a Advocacia deposita no 
sistema eproc, mormente porque, não raras vezes, decisões estão sendo 
proferidas monocraticamente sem observar a orientação da Corte, a saber: 
Agravo de Instrumento n. 5041588-58.2020.8.24.0000, rel. Luiz Felipe Schuch, 
Quarta Câmara de Direito Civil, j. 02-12-2020; Agravo de Instrumento n. 5003477-
39.2019.8.24.0000, rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito 
Comercial, j. 25-10-2020; Agravo de Instrumento n. 5033250-95.2020.8.24.0000, 
rel. Denise Volpato, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 02-10-202; Agravo de 
instrumento n. 5001489.12.2021.8.24.0000, sob a relatoria do Des. Álvaro Luiz 
Pereira de Andrade, 7ª Câmara de Direito Civil (Segredo de Justiça 1); Agravo de 
Instrumento n. 5039758.57.2020.8.24.0000, rel. Carlos Roberto da Silva, Sétima 
Câmara de Direito Civil. 
 
Assim, para que cessem os relatos de prejuízos aos jurisdicionados e à 
advocacia, solicitamos a V. Exa. o envio de orientação aos Desembargadores e 
Juízes estaduais, esclarecendo acerca da forma adequada para contagem de 
prazos no Sistema de Processo Judicial Eletrônico eproc, uniformizando, assim, o 
entendimento acerca do disposto na Resolução Conjunta GP/CGJ n. 5/2018. 
 
No aguardo da manifestação de V. Exa., subscrevemo-nos. 
 
Atenciosamente, 
 
 

 
RAFAEL DE ASSIS HORN 

Presidente OAB/SC 
 
 
 

AULUS EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA 
Procurador Estadual de Prerrogativas da OAB/SC 

 
 
 

MARLY ELZA MULLER FERREIRA 
Presidente da Comissão de Inclusão Digital da OAB/SC 
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OFÍCIO - 4605084 - DIRJUD

Porto Alegre, 02 de abril de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
RAFAEL DE ASSIS HORN
Presidente da OAB - Seção de Santa Catarina
Florianópolis - SC
e-mail: oabpresidente@oab-sc.org.br
 

Senhor Presidente:

 

Ao cumprimentar Vossa Excelência, solicito a divulgação, no âmbito dessa
Seccional, de que a partir do dia 22 de abril corrente haverá alteração da forma de contagem
de prazos processuais nas intimações eletrônicas realizadas através do sistema de processo
judicial eletrônico da 4ª Região - eproc.

Tal alteração foi determinada por este Tribunal Regional Federal tendo em
vista o disposto no art. 231, inciso V, do NCPC, bem como a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo processual tem início no primeiro dia útil
seguinte à data da intimação eletrônica, inclusive (v.g. AGInt no RESP 1.614.653/RS, 2ª
Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, julg. em 19/10/2017, public. em 19/12/2017).

Assim, em 22/04/2019, o sistema eproc do TRF4 será reconfigurado para
contar como termo a quo do prazo processual o primeiro dia útil seguinte à data da
intimação eletrônica, nos termos do art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 11.419/2006, consoante as
informações da Diretoria Judiciária desta Corte em anexo (Informação DIRJUD 4605420).

Renovo a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta
consideração.

 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,
Presidente, em 02/04/2019, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador
4605084 e o código CRC 6CC8189E.
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