
ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 03, DE 11 DE MARÇO DE 2021.

REGULAMENTA  O  USO  DA
PLATAFORMA  DE
VIDEOCONFERÊNCIA
DENOMINADA  “BALCÃO
VIRTUAL”,  NO  ÂMBITO  DO
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO
ESTADO  DE  ALAGOAS  E  DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E
O  CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DE  ALAGOAS,  no  uso  de  suas  atribuições
legais; 

CONSIDERANDO as  diretrizes  da  Lei  nº  11.419/2006,  que  dispõe  sobre  a
informatização do processo judicial e dá outras providências; 

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 372, de 12 de fevereiro de 2021, do
Conselho  Nacional  de  Justiça,  que  regulamentou  o  uso  da  plataforma  de
videoconferência denominada “Balcão Virtual”; 

CONSIDERANDO o  Ato  Normativo  nº  14,  de  27  de  maio  de  2020,  que
regulamenta  o  uso  de  linhas  e  aparelhos  de  telefonia  móvel  no  âmbito  do  Poder
Judiciário do Estado de Alagoas,

RESOLVE: 

Art. 1º Implantar o “Balcão Virtual” para fins de atendimento remoto direto e
imediato  dos  usuários  com  o  setor  de  atendimento  de  cada  unidade  judiciária  de
primeiro e segundo graus do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.

Parágrafo  único.  O  Balcão  Virtual  utilizará  como  principal  plataforma  o
aplicativo WhatsApp, por meio de chamadas de vídeo. 

Art.  2º O  Balcão  Virtual  funcionará  durante  o  horário  de  atendimento  ao
público,  de  forma  similar  ao  atendimento  presencial,  inclusive  durante  os  plantões
judiciários.

§1º As unidades judiciárias deverão informar à Diretoria-Adjunta de Tecnologia
da  Informação,  no  prazo  de  48  (quarenta  e  oito  horas)  da  publicação  deste  Ato
Conjunto,  o  número  do  telefone  funcional  para  cadastro  no  Balcão  Virtual,
comunicando qualquer alteração posterior no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 



§2º As unidades judiciárias deverão instalar o aplicativo  WhatsApp no telefone
funcional  disponibilizado  pelo  Poder  Judiciário,  para  fins  de  utilizá-lo  como  canal
prioritário de atendimento do Balcão Virtual.

§3º Em caso  de  viabilidade  técnica,  as  unidades  também poderão  instalar  o
aplicativo WhatsApp Web em computador reservado para atendimento na unidade.

§4º Havendo dificuldade, por parte do usuário, de acesso ao sistema por vídeo, o
atendimento poderá ser realizado pela unidade através de chamada de voz, utilizando-se
do mesmo aplicativo.

§5º Não  serão  respondidas  as  mensagens  de  texto  remetidas  ao  número  de
WhatsApp da unidade, devendo o atendimento do Balcão Virtual ser realizado apenas
por chamada de vídeo ou chamada de voz, nos termos definidos neste artigo.  

§6º  Na hipótese de deficiência de infraestrutura tecnológica que inviabilize o
atendimento em tempo real por videoconferência ou chamada de voz, deverá o servidor
designado para atuar no Balcão Virtual concluir o atendimento ao usuário por meio de
resposta assíncrona de vídeo, voz ou texto, conforme o caso, em tempo razoável.

§7º O servidor responsável pelo atendimento do Balcão Virtual deverá retornar
todas as ligações perdidas que forem registradas durante o horário de atendimento ao
público.

§8º A Diretoria-Adjunta de Tecnologia da Informação deverá criar link de acesso
ao  número  cadastrado  por  cada  unidade  judiciária  para  o  Balcão  Virtual,  que  será
disponibilizado  na  página  principal  do  sítio  eletrônico  do  Tribunal  de  Justiça  de
Alagoas, acessível de forma rápida pelos usuários, inclusive com ferramenta de busca.

§9º O  link  de  acesso  ao  Balcão  Virtual,  bem  como  o  número  do  telefone
funcional, serão também disponibilizados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do
Estado  de  Alagoas,  na  parte  destinada  aos  telefones  e  endereços  eletrônicos  das
unidades judiciárias, com a ressalva de que o atendimento por tal via se dará apenas
durante o horário de atendimento ao público.

Art. 3º O servidor designado para atuar no Balcão Virtual prestará o primeiro
atendimento aos advogados e às partes, podendo convocar outros servidores da unidade
ou realizar agendamento, pelos meios eletrônicos disponíveis, para complementação do
atendimento solicitado. 

Parágrafo  único.  O  Balcão  Virtual  não  substitui  os  sistemas  de  processos
eletrônicos deste Tribunal, sendo inaplicável ao gabinete dos magistrados e vedado seu
uso para o protocolo de petições.

Art. 4º Este Ato Normativo Conjunto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. 
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