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Lei nº 14.195/21, de 26 de agosto de 2021 

Antes de adentrar ao conteúdo das alterações propostas pela Lei nº 

14.195/2021, é importante destacar que, em seu art. 58, inc. V1, a lei 

estabelece que as modificações entrarão em vigor na data de sua 

publicação (27/08/2021). 

Passemos, então, a analisar as alterações propostas. 

O caput do art. 246 do CPC/15 previa as modalidades de citação. 

Contudo, o caput foi reformulado e todos os seus incisos foram 

expressamente revogados pelo art. 57, XXXII, da Lei n. 14.195/2021, que 

tornou o meio eletrônico a modalidade preferencial de citação. Eis a nova 

redação: 

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio 
eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão 
que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados 
pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme 
regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada 
pela Lei n. 14.195/2021). 

Antes da mudança empreendida pela Lei n. 14.195/2021, a citação 

por meio eletrônico era preferencial apenas para as empresas "obrigadas a 

manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos". 

Com a nova lei, a citação por meio eletrônico passa a ser a 

modalidade preferencial de citação em qualquer caso, inclusive para 

pessoas naturais, nos termos do que vier a ser regulamentado pelo 

Conselho Nacional de Justiça. 

 

1 Art. 58. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos: V - na data de sua 
publicação, quanto aos demais dispositivos. 
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Parece-me que, nada obstante o caput do art. 246 fale em “endereço 

eletrônico”, abre-se a possibilidade de regulamentação da citação por 

WhatsApp pelo CNJ. 

Em obiter dicta em um caso criminal, o STJ admitiu que seria válida a 

citação por WhatsApp se fosse possível comprovar a autenticidade da 

conversa: 

“4. Assim, em um primeiro momento, vários óbices impediriam a 
citação via Whatsapp, seja de ordem formal, haja vista a 
competência privativa da União para legislar sobre processo (art. 
22, I, da CF), ou de ordem material, em razão da ausência de 
previsão legal e possível malferimento de princípios caros como 
o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 5. De 
todo modo, imperioso lembrar que "sem ofensa ao sentido 
teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o 
reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria 
consagração de um formalismo exagerado e inútil" (GRINOVER, 
Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, 
Antonio Scarance. As nulidades no processo penal. 11. ed. São 
Paulo: RT, 2011, p. 27). Aqui se verifica, portanto, a ausência de 
nulidade sem demonstração de prejuízo ou, em outros termos, 
princípio pas nullité sans grief. 6. Abstratamente, é possível 
imaginar-se a utilização do Whatsapp para fins de citação na 
esfera penal, com base no princípio pas nullité sans grief. De todo 
modo, para tanto, imperiosa a adoção de todos os cuidados 
possíveis para se comprovar a autenticidade não apenas do 
número telefônico com que o oficial de justiça realiza a conversa, 
mas também a identidade do destinatário das mensagens. 7. 
Como cediço, a tecnologia em questão permite a troca de 
arquivos de texto e de imagens, o que possibilita ao oficial de 
justiça, com quase igual precisão da verificação pessoal, aferir a 
autenticidade da conversa. É possível imaginar-se, por exemplo, 
a exigência pelo agente público do envio de foto do documento 
de identificação do acusado, de um termo de ciência do ato 
citatório assinado de próprio punho, quando o oficial possuir 
algum documento do citando para poder comparar as 
assinaturas, ou qualquer outra medida que torne inconteste 
tratar-se de conversa travada com o verdadeiro denunciado. De 
outro lado, a mera confirmação escrita da identidade pelo 
citando não nos parece suficiente.” (HC 641.877/DF, Rel. 
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Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 
09/03/2021, DJe 15/03/2021). 

A Lei n. 14.195/2021 também tornou regra para as empresas, 

públicas e privadas, a obrigação de “manter cadastro nos sistemas de 

processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e 

intimações”, conforme os termos do art. 246, § 1º: 

Art. 246 (...) 

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 
cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para 
efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão 
efetuadas preferencialmente por esse meio. (Redação dada pela 
Lei n. 14.195/2021). 

A redação anterior excepcionava as microempresas e empresas de 

pequeno porte. Pelos novos §§ 5º e 6º do art. 246, essas empresas somente 

se desobrigam de manter esse cadastro específico se: (i) possuírem 

endereço eletrônico cadastrado no sistema integrado da Rede Nacional 

para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios 

(Redesim); e (ii) essa informação for compartilhada com o Poder Judiciário. 

Art. 246 (...) 

§ 5º As microempresas e as pequenas empresas somente se 
sujeitam ao disposto no § 1º deste artigo quando não possuírem 
endereço eletrônico cadastrado no sistema integrado da Rede 
Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios (Redesim). (Inserido pela Lei n. 
14.195/2021). 

§ 6º Para os fins do § 5º deste artigo, deverá haver 
compartilhamento de cadastro com o órgão do Poder Judiciário, 
incluído o endereço eletrônico constante do sistema integrado da 
Redesim, nos termos da legislação aplicável ao sigilo fiscal e ao 
tratamento de dados pessoais. (Inserido pela Lei n. 
14.195/2021). 
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O art. 246, § 2º, que estende a obrigação de cadastro aos entes da 

Administração Pública direta e indireta de todas as esferas federativas, foi 

mantido pela nova lei. 

O art. 6º da Lei n.º 11.419/2006 previa a mera possibilidade de 

citação da Fazenda Pública. Nesse ponto, parece-me que foi revogado 

tacitamente pelo art. 246, § 2º, do CPC/2015. 

“Art. 6º Observadas as formas e as cautelas do art. 5º desta Lei, 
as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos 
Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por 
meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao 
citando.” 

Com a Lei n. 14.195/2021, também passou a ser previsto um dever 

das partes e de seus procuradores de informar e manter atualizados seus 

dados cadastrais perante o Judiciário: 

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das 
partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer 
forma participem do processo: VII - informar e manter 
atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder 
Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da 
Administração Tributária, para recebimento de citações e 
intimações. (incluído pela Lei n. 14.195/2021)” 

A Lei n. 14.195/2021 criou a seguinte sistemática para a citação por 

meio eletrônico: 

1. Uma vez proferido o despacho liminar positivo (“cite-se”), será 

realizada a citação, em até 2 (dois) dias úteis2, no endereço eletrônico do 

citando constante do banco de dados do Judiciário. 

 

2 Parece-me desnecessária a menção a serem contados os dias úteis, pois o prazo é processual.  
CPC/15, Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão 
somente os dias úteis. 
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2. O citando, então, tem o ônus de confirmar que recebeu a 

citação, dentro de 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação 

eletrônica. Conforme art. 238, § 4º: 

§ 4º As citações por correio eletrônico serão acompanhadas das 
orientações para realização da confirmação de recebimento e de 
código identificador que permitirá a sua identificação na página 
eletrônica do órgão judicial citante. (Inserido pela Lei n. 
14.195/2021). 

3. Caso o citado não confirme o recebimento, surgem as 

seguintes consequências: 

3.1. A citação será realizada por outras modalidades (art. 246, § 1º-

A). 

§ 1º-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, 
contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a 
realização da citação: (Inserido pela Lei n. 14.195/2021). 

I - pelo correio; 

II - por oficial de justiça; 

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer 
em cartório; 

IV - por edital. 

 

3.2. O citando fica obrigado a apresentar justa causa para a 

ausência de confirmação de recebimento da citação por meio eletrônico, 

na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 246, § 1º-B e C). 

§ 1º-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado 
nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1º-A deste artigo 
deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação 
do recebimento da citação enviada eletronicamente. (Inserido 
pela Lei n. 14.195/2021). 
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§ 1º-C Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, 
passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, 
deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o 
recebimento da citação recebida por meio eletrônico. (Inserido 
pela Lei n. 14.195/2021). 

4. Se o citando confirmar o recebimento da citação por meio 

eletrônico, o dia de início do prazo3 será "o quinto dia útil seguinte à 

confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento 

da citação realizada por meio eletrônico" (art. 231, IX, incluído pela Lei n. 

14.195/2021). 

É necessário notar que o art. 231, V, não foi alterado pela Lei n. 

14.195/2021, continuando a prever que a data de início do prazo será “o 

dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término 

do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for 

eletrônica;”. 

Logo, enquanto o CNJ não regulamentar a citação por meio 

eletrônico, vale a regra de contagem do art. 231, V, em todos os casos. 

Quando a regulamentação pelo CNJ vier, parece-me que a regra do art. 231, 

V, passará a ser aplicável apenas à citação pelo portal eletrônico (ex: PJe). 

v Cuidado! Há uma disposição sobre o assunto na Lei n.º 11.419/2006 que 

não foi expressamente revogada: 

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal 
próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, 
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive 
eletrônico.  

 

3 Não se deve esquecer que o dia de início do prazo deve ser excluído da contagem (art. 224, caput). 
Portanto, o primeiro dia do prazo será o sexto dia útil seguinte à confirmação do recebimento da citação 
por meio eletrônico. 
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§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o 
intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, 
certificando-se nos autos a sua realização.  

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a 
consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada 
como realizada no primeiro dia útil seguinte.” 

Há um claro conflito entre o art. 231, V, do CPC (dia de início do prazo 

na data da consulta) e o art. 5º, § 2º, da Lei n. 11.419/2006 (dia de início do 

prazo. Tendo em vista que o art. 231, V, do CPC/2015 é posterior, parece-

me que houve revogação tácita do art. 5º, § 1º, da Lei n.º 11.419/2006. 

Portanto, teremos de diferenciar a citação “por meio eletrônico” (art. 

246, caput, da citação “por meio eletrônico em portal próprio” (art. 5º e 6º 

da Lei n. 11.419/2006). 

Quanto a citação é feita pelo portal, o citando tem 10 dias corridos, 

contados da disponibilização da comunicação no portal, para consultar o 

teor da citação. Feita a consulta dentro desse período, o dia de início do 

prazo será o dia útil seguinte à consulta (art. 231, V) e o prazo começa a 

ser contado do segundo dia útil seguinte à consulta (art. 224, caput). 

Passados os 10 dias corridos sem consulta, ocorrerá a citação tácita, 

independentemente de a parte tê-la acessado. 

Lei n.º 11.419/2006, art. 5º, “§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 
2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos 
contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-
se a intimação automaticamente realizada na data do término 
desse prazo.” 

Importante ressaltar que, o prazo para leitura da intimação no 

sistema é em dias corridos, não em dias úteis. São contados, portanto, 

feriados, férias forenses e dias sem expediente forense. Expirado o prazo, 

ocorre a intimação tácita. 
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A citação (ou intimação) pelo portal é considerada pessoal (Lei n.º 

11.419/2006). 

“Art. 5º, § 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive 
da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os 
efeitos legais.” 
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