UNIDADE 3

Unidades Judiciais de 2º Grau

AULA 2
Objetivos de aprendizagem
Conhecer as funcionalidades disponíveis no painel do
Advogado.
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3.2 Citações e Intimações
No eproc os Advogados são intimados eletronicamente, através do
Portal do Advogado. No sistema eproc não é realizada intimação pelo
Diário de Justiça Eletrônico - DJE.
Sendo assim, todos os representantes precisam estar cadastrados no
eproc para serem intimados.

Na seção “Citações/Intimações” dá-se o gerenciamento das intimações
eletrônicas. Nesse quadro, os processos com intimações e citações
direcionadas ao Advogado são sinalizados. Assim, é possível observar
os processos com intimação e citação pendentes. O Advogado pode
acessar o processo judicial eletrônico para que a intimação seja
considerada realizada e o prazo processual tenha início, dentro de 10
(dez) dias corridos, conforme o artigo 5º, § 3º, da Lei 11419/2006.
Se o Advogado abrir o prazo referente à intimação em um determinado
processo dentro do pré-prazo de 10 (dez) dias, considerando-se
intimado, esse pré-prazo encerra-se e dá-se início ao prazo processual
para manifestação, conforme a citação/intimação.
Se o Advogado não abrir o prazo referente à determinada intimação,
após o pré-prazo de 10 (dez) dias, o sistema inicia automaticamente o
prazo processual para aquela intimação, dando início ao prazo para
manifestação advocatícia.
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Caso não ocorra manifestação por meio de peticionamento eletrônico,
decorrendo o prazo processual in albis, o processo será colocado no
Localizador DECURSO DE PRAZO, sem sua exclusão de outros eventuais
localizadores.
Vale ressaltar que a simples consulta ao processo não abre um prazo.
Para abrir um prazo o Advogado tem que clicar em “Abrir prazo” ou
peticionar no processo.
A seção “Citações/Intimações” também aponta os processos com prazo
aberto, em andamento, de forma que na movimentação processual é
possível observar a data inicial e final da contagem do prazo.
Além disso, também são sinalizados os processos com intimação de
pauta e pendentes de citação e intimação - urgentes, de forma específica.
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