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OF/TRT/GP/Nº 118/2020 

 

Campo Grande, 19 de outubro de 2020. 

 

A Sua Senhoria  

Doutor Mansour Elias Karmouche 
Presidente da OAB/MS  

 

Assunto: OF/PRES/OAB/MS/Nº 182/2020. Pedido de expedição de 
ato administrativo. Indisponibilidade do PJe  
 

 Senhor Presidente,  

 

   Ao ensejo dos meus cumprimentos à Vossa 

Senhoria, cumpre-me informar que o Tribunal Regional do 

Trabalho da 24ª Região já possui regulamentação específica 

a respeito das repercussões dos dias de indisponibilidade do 

PJe na fluência de prazos processuais. 

 

Com efeito, em especial deferência ao pedido 

formulado pela própria Ordem dos Advogados do Brasil – Seção 

de Mato Grosso do Sul, em conjunto com a Associação dos 

Advogados Trabalhistas de Mato Grosso do Sul, esta 

Presidência promulgou a PORTARIA TRT/GP Nº 15/2019 (cópia 

anexa), que disciplina a questão nos seguintes termos: 

 

Art. 1º. Os dias de indisponibilidade do sistema 
PJe suspenderão a fluência dos prazos 
processuais, que deverão ser restituídos por 
tempo igual ao que faltava para sua 
complementação, independentemente de coincidirem 
ou não com a data de seu início ou de seu 
vencimento.  
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Art. 2º. Para o fim previsto no art. 1º, 
consideram-se dias de indisponibilidade o 
impedimento da utilização do sistema:  
I – superior a 60 (sessenta) minutos, 
ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; 
ou  
II – ocorrida entre 23h e 24h, qualquer que seja 
o tempo de interrupção. 
§ 1º As indisponibilidades ocorridas entre 0h00 e 
6h00 dos dias de expediente forense e as ocorridas 
em feriados e finais de semana, a qualquer hora, 
não produzirão o efeito do caput.  
§ 2º Os prazos fixados em hora ou minuto serão 
prorrogados até às 24h00 do dia útil seguinte 
quando:  
I – ocorrer indisponibilidade superior a 60 
(sessenta) minutos, ininterruptos ou não, nas 
últimas 24 (vinte e quatro) horas do prazo; ou  
II – ocorrer indisponibilidade nos 60 (sessenta) 
minutos anteriores ao seu término. 
 

Nesse espeque, prescindível a expedição de 

novo ato normativo para tratar do tema, de modo que, à luz 

do princípio da legalidade (CF, 5º, II c/c 37, caput), a 

questão concernente ao episódio ocorrido entre os dias 14 e 

16 de outubro de 2020 receberá tratamento rigorosamente de 

acordo com a disciplina de regência.   

 

Ao ensejo, renovo protestos de elevada 

estima e consideração.   

 

 

 

NICANOR DE ARAÚJO LIMA 
   Desembargador Presidente 
        TRT–24ª Região     
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