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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 9, DE 24 DE MARÇO DE 2020
Regulamenta o uso de recursos tecnológicos para realização de
atos de comunicação em processos correcionais no âmbito do
Sistema de Correição do Poder Executivo Federal.
O CORREGEDOR-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 13, incisos I,
e V do Anexo I do Decreto nº 9.681, de 3 de janeiro de 2019, o art. 4º, incisos I e II, do Decreto nº 5.480, de
30 de junho de 2005 e o art. 45, incisos I e XI, do Anexo I, da Portaria nº 3.553, de 13 de novembro de 2019,
e tendo em vista o disposto no art. 14 do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, no art. 2º, caput, e
parágrafo único, incisos VI, VIII e IX, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no § 8º do art. 33 da
Instrução Normativa nº 14, de 14 de novembro de 2018, resolve:
Art. 1º As comunicações referentes aos processos correcionais que tramitam nos órgãos e
entidades do Poder Executivo Federal podem ser efetuadas por meio de correio eletrônico institucional,
aplicativos de mensagens instantâneas ou recursos tecnológicos similares, observadas as diretrizes e as
condições estabelecidas nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Os recursos tecnológicos podem ser utilizados para a realização de qualquer
ato de comunicação processual, inclusive:
I - notiﬁcação prévia;
II - intimação de testemunha ou declarante;
III - intimação de investigado ou acusado;
IV - intimação para apresentação de alegações escritas e alegações ﬁnais; e
IV - citação para apresentação de defesa escrita.
Art. 2º O encaminhamento de comunicações processuais por meio de recursos tecnológicos
pode ocorrer mediante mensagem para o endereço de correio eletrônico ou para o número de telefone
móvel pessoal, seja funcional ou particular.
§1º As comunicações processuais direcionadas a entes privados podem ser encaminhadas para
o endereço de correio eletrônico ou número de telefone móvel institucional.
§ 2º O interessado, o representante legal e o seu procurador constituído devem informar e
manter atualizados o endereço de correio eletrônico e o número de telefone móvel para os ﬁns previstos
no caput, sob pena de incorrer na conduta prevista no inciso XIX do art. 117 da Lei nº 8.112/1990.
§3º Quando não identiﬁcado endereço de correio eletrônico ou número de telefone móvel,
funcional ou pessoal, devem ser utilizados os meios convencionais de comunicação dos atos processuais
que assegurem a certeza de ciência da comunicação dos atos processuais.
§ 4º O interessado, o representante legal e o seu procurador constituído devem indicar o nome
completo, a proﬁssão ou função pública exercida, o endereço de correio eletrônico e o número de telefone
móvel das testemunhas por ele indicadas.
Art. 3º A comunicação feita com o interessado, o seu representante legal, o seu procurador ou o
terceiro por meio de correio eletrônico ou aplicativo de mensagem instantânea deve ocorrer na forma de
mensagem escrita acompanhada de arquivo de imagem do ato administrativo.
§ 1º O arquivo deve estar preferencialmente em formato não editável.
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§ 2º Tratando-se de comunicação com mais de uma página e que demande fragmentação em
mais de um arquivo, as mídias devem ser devidamente identiﬁcadas, de modo a permitir sua leitura com
observância da ordem cronológica da produção do documento original.
§ 3º Os anexos dos atos de comunicação poderão ser disponibilizados mediante indicação do
endereço de acesso ou link ao documento armazenado em servidor online.
Art. 4º Os aplicativos de mensagem instantânea utilizados para comunicações processuais
devem possuir as seguintes funcionalidades:
I - troca de mensagem de texto; e
II - troca de arquivos de imagem.
Art. 5º Enviada a mensagem pelo correio eletrônico ou pelo aplicativo de mensagem
instantânea, a conﬁrmação do recebimento da comunicação se dará mediante:
I - a manifestação do destinatário;
II - a notiﬁcação de conﬁrmação automática de leitura;
III - o sinal gráﬁco característico do respectivo aplicativo que demonstre, de maneira inequívoca,
a leitura por parte do destinatário;
IV - a ciência ﬁcta, quando encaminhada para o correio eletrônico ou número de telefone móvel
informados ou conﬁrmados pelo interessado; ou
V - o atendimento da ﬁnalidade da comunicação.
Parágrafo único. A contagem de prazos terá início no primeiro dia útil que se seguir ao de
qualquer das hipóteses constantes do caput deste artigo.
Art. 6º Na hipótese de não ocorrer alguma das hipóteses do artigo anterior no prazo de 5 (cinco)
dias, o procedimento de comunicação deve ser cancelado e repetido por qualquer meio.
Art. 7º A comunicação processual deve ser incorporada aos autos, mediante a juntada da
mensagem de correio eletrônico, de aplicativo de mensagem instantânea ou de termo nos quais constem
o dia, o horário e o número de telefone para o qual se enviou a comunicação, bem como o dia e o horário
em que ocorreu a conﬁrmação do recebimento da mensagem pelo destinatário, com imagem do ato.
Art. 8º Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal podem editar atos normativos
complementares, a ﬁm de adequar e especiﬁcar a regulamentação da matéria às suas necessidades.
Art. 9º Esta resolução entra em vigor em 1º de abril de 2020.
GILBERTO WALLER JUNIOR
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certiﬁcada.
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