
ANEXO I  
(a que se refere o "caput" do art. 3° da Portaria da Corregedoria-Geral de Justiça nº 

5.521, de 7 de junho de 2018) 
  
 

TERMO DE ADESÃO 
  
Processo n° ___________________________________ 
 
Eu,________________________________________________________ portador 
do RG nº_______________________ e do CPF nº _______________________, 
residente na ___________________________________, CEP 
______________________, declaro meus dados pessoais, bem como que aceito 
receber informações e intimações processuais, pelo aplicativo de mensagens 
“WhatsApp”, advindas dos números telefônicos: 
__________________________________, no meu acesso telefônico de número 
__________________________________, esclarecendo que: 
  
 I - concordo com os termos da intimação pelo uso do aplicativo de mensagens 
“WhatsApp”; 

 
II - comprometo-me a manter o aplicativo de mensagens “WhatsApp” instalado em 
meu celular, tablet ou computador; 
 
III - comprometo-me a manter ativa, nas opções de privacidade do aplicativo de 
mensagens “WhatsApp”, a opção de recibo/confirmação de leitura; 
 
IV - fui informado sobre o número de telefone que será utilizado pela unidade 
judiciária para o envio das intimações pelo aplicativo de mensagens “WhatsApp”; 
 
V - fui cientificado de que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG 
não solicita, em nenhuma hipótese, dados pessoais, bancários ou quaisquer 
outros de caráter sigiloso, limitando-se o procedimento à realização de atos de 
intimação; 
 
VI - fui cientificado de que as dúvidas referentes à intimação deverão ser tratadas, 
exclusivamente, no cartório da unidade judiciária que expediu o ato, e que, na 
hipótese de intimação para comparecimento, deverei me dirigir às dependências 
da aludida unidade judiciária; 
 
VII - comunicarei imediatamente ao juízo se houver mudança do número do 
telefone, devendo assinar novo Termo de Adesão, reputando-se eficazes as 
intimações enviadas ao telefone anteriormente cadastrado, na ausência de 
comunicação; 
 
VIII - comunicarei imediatamente ao juízo caso desista da modalidade de 
intimação pelo uso do aplicativo de mensagens “WhatsApp”, devendo assinar 
Termo de Desistência; 
 

http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/cpo55212018.pdf
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IX - fui informado de que serei desligado da modalidade de intimação pelo uso do 
aplicativo de mensagens “WhatsApp”, caso faça uso indevido da ferramenta, 
como envio de textos, imagens e vídeos com finalidade desvirtuada de seu 
propósito; 
 
X - fui cientificado de que não poderei fazer uso da ferramenta para entrar em 
contato com o TJMG, solicitar ou enviar qualquer tipo de informação e 
documentos. 
  
  
_______________________, ____ de _____________________ de _________. 
  
 
  


