
INTIMAÇÃO DA UNIDADE EXTERNA –  

RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

 

Intimação da Unidade Externa 

Após o juízo fazer a intimação da Unidade Externa, aparecerá no 

Painel da Unidade que há processos pendentes de citação/intimação. 

 

Clicando no número (quantidade de processos), será possível 

visualizar a lista de processos pendentes de citação/intimação. 

Na lista de processos, ao clicar no número do processo, o sistema 

permite a consulta do processo sem registrar o recebimento da 

citação/intimação e, portanto, sem abrir o prazo. Só após clicar em “Abrir 

Prazo” que a intimação eletrônica será recebida. 

Decorrido o prazo de 10 dias corridos, a contar da data do evento de 

citação/intimação, a intimação será considerada automaticamente realizada 

e o sistema abrirá a contagem do prazo para manifestação. 

 



 

Como consultar o processo 

Como vimos, quando o juízo faz a intimação da Unidade Externa, o 

processo poderá ser consultado no Painel da Unidade, na linha Processos 

pendentes de citação/intimação.  

Assim que o prazo é aberto, o processo passará a ficar disponível na 

linha Processos com prazo em aberto.  

Nos dois casos, ao clicar sobre a quantidade de processos, será 

exibida a lista de processos naquela situação e será possível localizar o 

processo que deseja consultar e acessá-lo, clicando sobre seu número.   

No entanto, caso você tenha em mãos o número do processo que 

pretende consultar ou no qual irá peticionar, é possível acessá-lo digitando 

seu número no campo disponível no canto superior direito do e-Proc. 

 

 

  



 

Como enviar resposta ao Juízo 

Para enviar Petição ou Ofício ao Juízo prestando as informações 

requeridas ou necessárias, o procedimento é clicar, na tela de consulta ao 

processo, no menu Ações, em Movimentar/Peticionar. 

 

 

Na tela seguinte, deverá escolher o evento a ser lançado. Sugerimos 

a utilização dos eventos Ofício ou Petição. 

 

 



 

Repare que o sistema emite aviso e pré-seleciona a opção de fechar o 

prazo, caso o documento que está sendo anexado esteja atendendo ao que 

fora solicitado na intimação. Assim, não restará nenhuma pendência no 

Painel da Unidade. 

 

Na sequência, deverá anexar o arquivo com o documento e indicar o 

tipo de documento que está sendo anexado (é indicado selecionar o tipo 

Informação em Mandado de Segurança, se for o caso). 

Para finalizar o envio do documento, é necessário Confirmar seleção 

de documentos e clicar em Peticionar. 

 

O documento aparecerá imediatamente como um evento no processo 

e o prazo da intimação será fechado. 

 


