
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONSENTIMENTO SOBRE O USO DO 
WHATSAPP BUSINESS E WHATSAPP WEB 

 

Eu, ___________________________________________________, inscrito(a) no CPF sob o n.º 

_____._____._____-____, matrícula sob o n.º _________________-____, ocupante de cargo de 

_____________________________________________________________, com lotação em 

_________________________________________________________, doravante denominado 

simplesmente AGENTE JUDICIÁRIO, em razão da pretensão de uso do WhatsApp e/ou 

WhatsApp Web no exercício das minhas funções  e do meu vínculo com o TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, com sede a Praça da República, s/nº, Santo Antônio, 

nesta cidade do Recife-PE, CEP 50.010.240, inscrito no CNPJ sob o nº  1.431.327/0001-34, 

doravante denominado TRIBUNAL, firmo o presente TERMO DE RESPONSABILIDADE E 

CONSENTIMENTO, mediante as estipulações consignadas neste instrumento: 

1. O AGENTE JUDICIÁRIO declara expressamente, por neste ato: 

a. Conhecer e assumir inteira responsabilidade pelo cumprimento das obrigações 

estabelecidas na INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 01, DE 01 DE MARÇO 

DE 2021, que disciplina a utilização do aplicativo de mensagens WhatsApp 

Business e WhatsApp Web no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Pernambuco. 

b. Conhecer e assumir inteira responsabilidade pelo cumprimento das obrigações 

estabelecidas na RESOLUÇÃO Nº 349, de 04 de março de 2013, que institui a 

Política de Segurança da Informação e Comunicação no âmbito do TRIBUNAL. 

2. Ter conhecimento de que: 

a. Caberá ao TRIBUNAL, por meio da SETIC, aplicar controles de monitoramento 

de todo o conteúdo enviado e recebido por meio do WhatsApp Web, inclusive 

conteúdo pessoal e de dados pessoais quando do uso em dispositivo 

particular, com a finalidade de proteger seus ativos, dados e sua reputação. A 

avaliação destas informações se dará de forma contínua e automatizada por 

ferramenta especializada. Em casos de incidentes, investigações, auditorias, 

inspeções ou manutenções o acesso aos dados pode ocorrer de forma manual 

por servidores da SETIC e autoridades competentes. Estes dados poderão ficar 

retidos pelo tempo necessário para avaliação automática da ferramenta, 

retenção normal de logs ou decorrência de investigações. Ao assinar este 

termo o AGENTE JUDICIÁRIO consente o tratamento dos dados nos termos 

descritos. 

b. A utilização do WhatsApp Business em dispositivo pessoal particular implicará 

em responsabilidade exclusiva do AGENTE JUDICIÁRIO quanto aos custos com 

aquisição e manutenção de equipamento e da conexão com a Internet, não 

havendo assunção de qualquer responsabilidade por parte do TRIBUNAL, 

inclusive de defeitos e danos causados durante o uso do aplicativo. 

c. A utilização do WhatsApp Business e WhatsApp Web deve ser restrita à 

execução de atividades inerentes e previstas para o desempenho de suas 

funções ou concessões formalmente divulgadas pelo TRIBUNAL, dentro do 



padrão de conduta ética estabelecida pela Estrutura Normativa de Segurança 

da Informação do TRIBUNAL e às demais leis em vigor, respeitando os requisitos 

de sigilo profissional. 

d. A utilização do aparelho celular institucional, quando fornecido pelo TRIBUNAL, 

será destinada exclusivamente para a comunicação institucional e realização de 

atos processuais, sendo vedado o uso para fins diversos. 

e. A utilização do WhatsApp destina-se prioritariamente à comunicação do Poder 

Judiciário com o público externo, mantendo-se a utilização do TJPE Atende e os 

demais canais disponíveis para pedidos de agilização de expediente, solicitação 

de conclusão, agendamento de atendimento presencial, agilização de alvará, 

informação processual, tutela de urgência e habilitação de advogados. 

f. As trocas de mensagens eletrônicas institucionais somente devem ser realizadas 

para fins laborais, mantendo vocabulário formal e condizente com a reputação 

esperada, evitando subjetividades e intimidades em seus conteúdos. 

g. O AGENTE JUDICIÁRIO será integralmente responsável pelos conteúdos 

armazenados em seus dispositivos pessoais e pelos atos através deles 

praticados, sem ressalvas ou exceções. 

h. O descumprimento do disposto neste termo acarretará suspensão imediata do 

uso do WhatsApp Business e WhatsApp Web e instauração de Procedimento 

Administrativo Disciplinar, sem prejuízo de eventuais medidas legais cabíveis. 

O presente Termo de Responsabilidade e Consentimento deverá ser assinado e entregue 

juntamente com o termo em ANEXO ÚNICO na Instrução Normativa Conjunta nº 01, de 01 de 

março de 2021 do Tribunal de Justiça de Pernambuco. 

Este Termo tem natureza irrevogável e irretratável, vigorando a partir da data de sua assinatura. 

E por estar de acordo com o inteiro teor deste Termo, o assina nesta data, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Local:____________________________, Data:____________________ 

 

___________________________________________________________ 

 [ASSINATURA DO(A) AGENTE JUDICIÁRIO] 


