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PORTARIA Nº 1751, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a comunicação de atos
processuais por telefone, mensagens
eletrônicas, tais como SMS, correio eletrônico e
uso de aplicativos específicos para tanto, a
exemplo do whatsapp e similares no âmbito da
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul.

                       
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA
DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
 

CONSIDERANDO a informatização do processo judicial prevista na lei nº
11.419, de 20/12/2006, regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça através da
Resolução nº 185, de 18/12/2013;
 

CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça
no Procedimento de Controle Administrativo nº 0003251.94.2016.2000000, que
confirma a possibilidade de utilização do aplicativo Whatsapp como ferramenta para
intimações e comunicações processuais, em caráter facultativo e com a parte
voluntariamente aderindo aos seus termos;

 
CONSIDERANDO a necessidade de racionalização dos atos processuais

e a possibilidade de substituição de diligências presenciais por comunicações
eletrônicas, mormente nos casos em que não há prejuízo ao devido processo legal
ou à ampla defesa; e

 
CONSIDERANDO o sucesso de medidas semelhantes já adotadas em

outras Seções e Subseções da Justiça Federal;
 

RESOLVE:
 

Art. 1º Fica autorizada no âmbito da Justiça Federal de 1º Grau do Rio
Grande do Sul a comunicação de atos processuais por telefone, por mensagens
eletrônicas, tais como SMS, correio eletrônico e uso de aplicativos específicos para
tanto, a exemplo do whatsapp e similares.
 

Parágrafo único. A utilização dos meios de comunicação previstos no
caput será facultativa e depende de autorização do destinatário da comunicação
processual.
 

Art. 2º Não sendo efetiva a comunicação do ato processual pela forma
eletrônica, por falta de confirmação de recebimento ou resposta pelo destinatário,
ou descumprimento de regras previamente estabelecidas, a comunicação será feita



pelos meios judiciais convencionais.
 

Art. 3º A comunicação de qualquer ato processual poderá ser efetivada
nos moldes referidos nos artigos anteriores, exemplificativamente:

I – Intimações e notificações em processos dos Juizados Especiais
Federais e Turmas Recursais;

II – Intimações para comparecimento em audiências em processo cível;
III – Intimações para audiências em processo criminal, salvo

determinação expressa em contrário do juízo que emitiu a ordem;
IV – Intimações/notificações de administradores judiciais em processos

de recuperação judicial ou falência;
V – Intimações/notificações de peritos judiciais;
VI – Intimações de partes ou terceiros visando a entrega de documentos

ao juízo;
VII – Intimações para retirada de objetos ou documentos depositados em

juízo;
VIII – Citações, nos processos em que restou frustrada a tentativa de

citação pelo correio;
IX – Outras comunicações processuais de interesse da parte destinatária

e que não causem prejuízo à ampla defesa, ao devido processo legal ou nulidades
processuais.
 

Art.4º A adesão ao procedimento poderá ser feita por qualquer meio
físico ou eletrônico, como por exemplo:

a) assinatura do Termo de Adesão, que será disponibilizado nas
unidades e no site da Justiça Federal;

b) mediante declaração ao Oficial de Justiça ou a qualquer servidor da
Justiça Federal, no primeiro contato com o interessado, inclusive por
telefone;

c) mediante resposta a questionamento via whatsapp, e-mail ou SMS,
bastando juntar ao processo print da tela com confirmação de
recebimento e resposta.

 
Art.5º Os servidores da Varas Federais e os Oficiais de Justiça poderão

realizar consultas aos sistemas conveniados disponíveis na Justiça Federal para
verificar o telefone de contato dos destinatários das comunicações judiciais.

 
Parágrafo único. O contato com o intimando poderá ser feito por

telefone (whatsapp) ou e-mail, consultando se aceita receber intimações por esse
meio. Uma vez confirmada a aceitação, o registro será feito no sistema, para
utilização por qualquer unidade da Justiça Federal.

 
Art.6º O setor de Tecnologia da Informação ficará responsável por

incluir na página da JFRS o link de acesso ao termo de adesão. O Núcleo de Apoio
Judiciário será encarregado de controlar o e-mail institucional a ser utilizado para o
recebimento das adesões.

§ 1º. A informação da adesão será inserida no cadastro da pessoa no
sistema de processo eletrônico – e-Proc, constando o endereço eletrônico e/ou
número telefônico a ser utilizado nas comunicações.

§ 2º. Caso a pessoa não seja cadastrada no e-Proc, e enquanto não
implementada a funcionalidade para anotação da adesão, o Núcleo de Apoio
Judiciário fica encarregado de disponibilizar às Varas Federais e às CEMANs lista
contendo o nome, o CPF/CNPJ e o telefone dos aderentes ao procedimento.



 
Art.7º As Varas Federais e as CEMANs devem informar ao Núcleo de

Apoio Judiciário o nome, CPF/CNPJ e telefone de novos aderentes ao procedimento,
bem como de eventuais excluídos e a data de exclusão.
 

Art.8º Se houver mudança no número do telefone ou e-mail informado
para receber as comunicações, o aderente deverá comunicar a alteração,
permanecendo válida a adesão existente.
 

Art.9º As comunicações deverão ser enviadas aos destinatários em
formado .PDF, encaminhando-se preferencialmente o documento gerado no e-Proc,
com número e chave do processo.

§ 1º. O Oficial de Justiça certificará nos autos o cumprimento da ordem
da mesma forma que certifica o cumprimento de mandado judicial, para contagem
dos prazos processuais.

§ 2º. Qualquer outro Servidor Público que enviar a comunicação judicial
fará a certificação nos autos, para contagem do prazo no e-Proc, se for o caso.

§ 3º. A certidão da intimação ou notificação realizada pelo aplicativo de
mensagens poderá ser feita mediante a impressão da tela (“print screen”) do
diálogo travado com o destinatário, bem como da juntada da resposta a e-mail,
conforme o caso.

§ 4º. No caso de comunicação por telefone, o Servidor que a efetuou
poderá certificar nos autos a realização do ato, para que se inicie a contagem do
prazo processual no e-Proc, se for o caso.

 
Art.10 A confirmação do recebimento deverá ocorrer em até dois dias

úteis após o envio; caso contrário, a comunicação do ato judicial se dará pelos meios
tradicionais.

 
Art.11 O descumprimento pelo aderente dos termos acordados por

duas vezes, consecutivas ou não, implicará o seu desligamento do procedimento, e
somente decorridos seis meses poderá ocorrer nova inclusão. A mesma penalidade
recai sobre o aderente que utilizar o recurso indevidamente, enviando mensagens
ou arquivos incompatíveis com o objetivo proposto.
 

Art.12 Os prazos fluirão na forma da legislação pertinente.
 

Art.13 O procedimento de comunicação de atos processuais por via
eletrônica não será utilizado quando expressamente determinado pelo Magistrado
da causa a utilização de outro meio.
 

Art.14 É vedado às secretarias das Varas Federais e aos Oficiais de
Justiça o recebimento de qualquer documento ou informações que não tenham
estrita relação com o cumprimento da ordem judicial que originou o ato de
comunicação judicial eletrônica.
 

Art.15 É permitida a intimação de grupos, como sociedade/escritório de
advogados e procuradorias, desde que seus representantes legais/Procurador-Chefe
façam a adesão conforme o disposto no artigo 4º.

 
Art.16 Nos casos em que a comunicação de atos processuais seja de

interesse do destinatário e não cause prejuízo à ampla defesa ou ao devido
processo legal, fica facultada a comunicação eletrônica realizada de acordo com o



disposto nesta portaria, independentemente da formalização da adesão do
interessado.

 
Art. 17 O whatsapp institucional utilizado pelas Varas Federais e

unidades administrativas será identificado com logomarca padrão da Justiça Federal
e com o nome "JUSTIÇA FEDERAL RS".

Parágrafo único. A mesma identificação será utilizada no whatsapp
funcional dos Oficiais de Justiça.

 
Art. 18 Os pedidos de auxílio para cadastramento no aplicativo de

mensagens, se necessário, poderão ser encaminhados pelas unidades diretamente
ao Setor de Telecomunicações – SETEL, sem necessidade de prévia autorização da
Direção do Foro.

 
Art. 19  Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Paim da Silva, Juiz
Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, em
30/09/2019, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código
verificador 4851353 e o código CRC 2A9BF00A.

 
TERMO DE ADESÃO

 
 
Eu, ______________________________________________________________, CPF/CNPJ nº
________________________________, confirmo minha adesão ao procedimento de
comunicação judicial por meio de correio eletrônico (email) e/ou aplicativo de
mensagens, como SMS, whatsapp e similares, na forma deste termo de adesão.
 
Meus contatos para o recebimento das comunicações de atos judiciais de meu interesse
são:

- Telefone: (___) ____________________e-mail:________________________________
 
Por este Termo de Adesão, declaro que:
 
I. Concordo em receber atos de comunicação judicial via telefone, e-mail e/ou aplicativos de mensagem

eletrônica;

II. Possuo o aplicativo Whatsapp instalado em meu aparelho celular, tablet ou computador, e estou
ciente que tenho o prazo de até dois dias úteis para confirmar o recebimento da mensagem;

III. Tenho conhecimento que a falta de resposta por duas vezes, consecutivas ou não, implicará o meu
desligamento do procedimento, só podendo aderir novamente decorridos seis meses;

IV. Estou ciente que não é permitido o envio de petições, bem como documentos ou ou imagens/vídeos
que não tenham estrita relação com a ordem que originou o ato de comunicação judicial;

V. Se eu tiver dúvidas referentes à comunicação recebida, deverei suscitá-las nos autos do processo ou



pelo atendimento direto da Secretaria da Vara Federal que emitiu a ordem;

VI. Se houver mudança no número de telefone ou e-mail aqui informado, devo comunicar a Justiça
Federal para atualização do cadastro;

VII. Se não for mais do meu interesse participar do procedimento, devo enviar pedido de desligamento,
o que pode ser feito por qualquer meio eletrônico.

VIII. Estou ciente, ainda, que a Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, em hipótese alguma, solicita
dados bancários ou pessoais mediante mensagem de celular, limitando-se o procedimento aqui
descrito para a realização de atos de comunicação processual judicial.

 
Porto Alegre, ____ de _____________ de 20___.

 
 

__________________________________________
Assinatura
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