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6. Contagem dos prazos no PJe:

- O processo eletrônico, instaurado pela Lei 11.419/06, traz duas
situações em que a intimação eletrônica poderá acontecer:

a) por publicação no Diário da Justiça eletrônico, quando este vier
a ser criado pelos tribunais (art. 4º, caput, Lei 11.419).

b) por comunicação pessoal em portal próprio àqueles que se
cadastrarem no Poder Judiciário, segundo as regras que os
órgãos judiciais instituírem (art. 5º, Lei 11.419).



Dos prazos

- As mesmas regras de comunicação pessoal aplicam-se à citação
eletrônica (art. 6º, Lei 11.419/06).

- No caso de intimação pelo Diário da Justiça eletrônico, os prazos
serão contados de acordo com as regras comuns que vigoram
para as comunicações de atos processuais pela impressa escrita
(arts. 272 e 224, § 3º, CPC).

- O art. 4º, §3º, Lei 11.419, bem como o art. 224, §2º, CPC definem
como data da publicação, para efeito da eficácia da intimação, “o
primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação
no Diário da Justiça eletrônico”.



Dos prazos

- Em consequência, os prazos, que se abrem em função dessa
modalidade de intimação, “terão início no primeiro dia útil que se
seguir ao considerado como data da publicação” (art. 4º, § 4º, Lei
11.419/06).

- Na hipótese de intimação pessoal fora do Diário da Justiça
eletrônico (ou seja, feita por meio eletrônico em portal próprio), a
Lei 11.419 (art. 5º, 1º) considera realizada a intimação “no dia em
que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da
intimação”, fato que será certificado nos autos (art. 231, V, CPC).
No entanto, se não o fizer em dez dias corridos contados da data
do envio da intimação eletrônica, esta será considerada
automaticamente realizada na data do término desse prazo (art.
5º, § 3º).
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- Considerando-se intimada a parte no dia da consulta eletrônica,

o prazo começará a ser contado a partir do dia útil subsequente,

nos termos do art. 224 do CPC. Se, porém, a consulta se der em

dia não útil, a intimação eletrônica será considerada realizada no

primeiro dia útil seguinte (art. 5º, § 2º, Lei 11.419/06).

- Sendo o caso de petição eletrônica, esta será considerada

tempestiva se transmitida até as vinte e quatro horas do último

dia do prazo (arts. 3º, parágrafo único, e 10, § 1º, Lei 11.419/06 e

art. 213, CPC).
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- Se por razões técnico-operacionais, o sistema do Poder

Judiciário se tornar indisponível no último dia do prazo, para a

prática da petição eletrônica, o prazo ficará automaticamente

prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do

problema.

7. Termo final do prazo:

- O termo final de qualquer prazo processual nunca cairá em dia

não útil, ou em que não houver expediente normal do juízo. Nos

termos do art. 224, §1º do CPC, considera-se prorrogado para o

primeiro dia útil subsequente, se o vencimento coincidir com dia

em que:
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a) o expediente forense for encerrado antes;
b) o expediente forense for iniciado depois da hora normal;
c) houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

8. Preclusão:

- Todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são
preclusivos.

CPC, art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar
ou de emendar o ato processual, independentemente de
declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que
não o realizou por justa causa.
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§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e

que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do

ato no prazo que lhe assinar.

- Há três tipos de preclusão, ou seja, perda da capacidade

processual para a prática ou renovação de determinado ato:

temporal, lógica e consumativa.

9. Prazo para as partes:


