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Ofício nº 2201/2021-GP                            Florianópolis, 06 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 
Ref.: Prazo e obrigatoriedade para adoção do Juízo 100% Digital dos 
processos em trâmite 
 
 
 
Sr. Presidente,  
 
a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Santa Catarina recebeu nesta data 
incontáveis reclamações de toda a Advocacia catarinense acerca de ato ordinário 
praticado em dezenas de miliares de processos com a informação de inclusão 
dos feitos no "Juízo 100% Digital" (instituído pela Resolução Conjunta GP/CGJ 
n.º 029/2020 e suas alterações posteriores), e com determinação de 
apresentação de endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular para fins de 
comunicações oficiais do processo, ou apresentar recusa justificada no prazo de 
5 dias. 
 
Tal ato tem como consequência a abertura de dezenas e até centenas de 
intimações em um só momento para cada advogado, fixando um exíguo prazo de 
5 dias para que sejam respondidas as mesmas. 
 
Além de não nos parecer adequado a criação de prazo judicial que afeta em um 
só momento o andamento de toda a advocacia, no final do ano, o que poderia ter 
sido realizado de forma escalonada (já que a resolução não define o prazo 
judicial no e-proc para a aplicação do Juízo 100% Digital), o ato ordinário destoa 
do que estabelece o §3º do art. 6º da referida resolução, que fixa a possibilidade 
de simples recusa pela parte acerca da opção pelo Juízo 100% Digital em 
processos já em tramitação, ao contrário do que refere tal ato quando impõe a 
necessidade de haver recusa “justificada”. 
 
 
À Sua Excelência o Senhor 
Desembargador Ricardo Roesler 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
Florianópolis - SC 
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Neste caso não há que se falar em discussão do ato ordinário em cada processo 
visto que o mesmo possui texto padrão aplicado para os processos de forma 
eletrônica e automática, independentemente do juízo ou vara, motivo pelo qual 
encontra-se presente o interesse institucional da OAB/SC para a defesa dos 
interesses da advocacia.   
 
Assim, requer-se a revogação do ato ordinário que foi praticado de forma 
automática nos processos, de modo que as intimações sejam realizadas de forma 
escalonada, com prazo compatível para resposta e especialmente que seja 
respeitado o §3º do art. 6º da Resolução Conjunta GP/CGJ n.º 029/2020 e suas 
alterações posteriores, para que nos processos já em tramitação a parte possa 
realizar a simples recusa quando do momento da opção pelo Juízo 100% digital, 
sem necessidade de justificativa.  
 
Colocando-nos à disposição para contribuições eventualmente necessárias, 
inclusive para realização de audiência junto a esta Presidência para tratar do 
assunto, subscrevemo-nos no aguardo da manifestação de V. Exa, com a 
urgência que o caso requer. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 

      MAURÍCIO ALESSANDRO VOOS 
     Presidente e.e. da OAB/SC 
 
 


