
ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

 

PORTARIA Nº 003/2020-JECC, DE 20/04/2020

A DOUTORA CAMILA COELHO, JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL E CRIMINAL DE BRUSQUE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Dispõe sobre o procedimento para realização de sessões de conciliação através de
ferramentas virtuais/digitais de comunicação e sua homologação, durante a crise
sanitária provocada pelo coronavírus (COVID-19).

CONSIDERANDO a necessidade do isolamento social necessário para o
enfrentamento do novo coronavírus;

CONSIDERANDO que o art. 334, §7º, do Código de Processo Civil disciplina que “a
audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico nos
termos da lei”;

CONSIDERANDO que o art. 6º da Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, do
Conselho Nacional de Justiça, autoriza que o Tribunal de Justiça discipline o trabalho
remoto de magistrados e servidores, providência adotada pelo TJSC, nos termos  da
Portaria-Conjunta GP/CGJ nº 5, de 23 de março de 2020;

CONSIDERANDO a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho
Nacional de Justiça, através da qual Tribunais e magistrados deverão adotar medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito
dos sistemas de justiça;

CONSIDERANDO que durante a crise sanitária provocada pelo coronavírus (COVID-
19) devem ser evitados, na medida do possível, os contatos físicos e a aglomeração
de pessoas, consoante recomendado pela Organização Mundial de Saúde e pelo
Ministério da Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de manter o funcionamento do relevante serviço de
pacificação social prestado pelo Poder Judiciário;

CONSIDERANDO que a audiência conciliatória constitui uma etapa processual
inerente ao rito dos Juizados Especiais e que tal ato tem acarretado a paralisação
dos processos, causando vários prejuízos às partes;

CONSIDERANDO a consolidada experiência do Tribunal de Justiça deste Estado no
emprego do processo judicial eletrônico em todas as competências, entrâncias e
instâncias, bem como sua constante modernização, além da adoção paulatina de
novos e poderosos mecanismos tecnológicos de informação e de comunicação;

CONSIDERANDO que os servidores do Poder Judiciário estão realizando suas
atividades remotamente  e não é possível a realização das citações e intimações
regulares das partes nos processos não inseridos no regime de plantão
extraordinário, além de audiências de processos atinentes, entre outros, a réus



presos e adolescentes internados;

CONSIDERANDO que um dos princípios norteadores do código processual civil é a
colaboração entre as partes, positivado em seu art. 6º, de modo a obter uma
duração ótima do processo;

E, por fim, CONSIDERANDO a Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6, de 17 de abril de
2020, que dispõe sobre a realização de audiências de conciliação virtuais em
processos judiciais;

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar, durante o período da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-
19) e até que sobrevenha solução definitiva, a realização de audiências
conciliatórias, de forma excepcional, por meio de videoconferência ou através do
aplicativo WhatsApp, nos processos em que a parte ou seu procurador manifestem
expressamente o seu interesse e forneçam as informações necessárias para que a
parte contrária e/ou seu procurador sejam contatados.

§ 1º A parte interessada deverá enviar e-mail ao Juizado através do endereço
eletrônico brusque.juizado@tjsc.jus.br, informando o número dos autos e os
telefones de contato ou endereços eletrônicos dos participantes do ato.

§ 2º A ausência das informações necessárias no requerimento formulado prejudicará
a realização do ato.

§ 3º Para a realização da audiência, será empregado o software de videoconferência
disponibilizado pelo Tribunal de Justiça, acessível mediante o envio de um endereço
eletrônico e/ou pelos telefones informados nos petitório.

Art. 2º No ato de designação de audiência se fará constar a identificação da sala de
reunião virtual criada no software de videoconferência ou número de telefone.

Parágrafo único. No dia e hora marcados o servidor designado ingressará na sala de
reunião virtual e certificará no termo de audiência o ingresso ou a ausência das
partes, de seus procuradores, conforme o caso.

Art. 3º Ao receber os autos para audiência, os seguintes atos serão praticados:

I - contatar as partes, preferencialmente por meio telefônico, WhatsApp, ou outro
aplicativo similar, ou e-mail, com a finalidade de colher o consentimento para a
realização da audiência conciliatória por videoconferência, em prazo razoável a ser
fixado no ato de comunicação;

II - certificar nos autos os contatos referidos no inciso I deste artigo e seus
respectivos conteúdos; e

III - agendar a audiência de conciliação.

Parágrafo único. Considerar-se-á realizada a intimação por WhatsApp, ou outro
aplicativo similar, no momento em que o ícone do aplicativo demonstrar que a
mensagem foi devidamente entregue, sem necessidade de comprovação da leitura.

Art. 4º Encerrado o ato processual, a ata de audiência será lavrada e disponibilizada
no processo judicial.

mailto:brusque.juizado@tjsc.jus.br


§ 1º Caso exista dúvida sobre a identidade das partes, poderá ser exigida a exibição
de seus documentos pessoais ou formuladas perguntas com o objetivo de resolver a
questão.

§ 2º As atas de audiências virtuais serão assinadas eletronicamente ou com o uso de
assinatura digital de documento eletrônico apenas pelo servidor que a juntar no
sistema eproc ou pelo magistrado que as presidir.

Fica instituída a intimação por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp, ou outro
aplicativo similar, telefone ou e-mail, podendo ser utilizado o aparelho celular do
plantão regional ou pessoal do servidor.

As dúvidas referentes à intimação eletrônica deverão ser tratadas mediante contato
telefônico com o Chefe do Cartório da unidade judiciária (47 3217-8090) ou através
do e-mail brusque.juizado@tjsc.jus.br.

As audiências já designadas durante o período de suspensão dos prazos processuais
serão remarcadas. Contudo, a critério deste Juízo, referidos processos serão
reanalisados, havendo a possiblidade, de forma excepcional, de dispensa da
realização do ato para, dentro de um prazo razoável, viabilizar o andamento de
todas as ações distribuídas.

Publique-se.

Comunique-se à Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado e à Corregedoria-
Geral da Justiça, bem como à Subseção da Ordem dos Advogados de Brusque e ao
Ministério Público.

Esta Portaria entra em vigor na presente data.
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