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Anexo 01
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Com a assinatura do presente V. Sª estará aderindo voluntariamente ao procedimento de
comunicação dos atos processuais por meio do aplicativo WhatsApp às partes ou seus
procuradores, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. A qualquer
momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento, nos termos da
Resolução XXX/2018.
Os objetivos deste procedimento são imprimir maior celeridade na comunicação
processual e diminuir o tempo médio de julgamento dos processos em trâmite no Tribunal
de Contas do Estado da Bahia, impactando na efetividade da ação, além de propiciar a
redução de custos e conferir maior sustentabilidade aos processos internos.
Ao firmar o presente Termo, V. Sª concorda em ser comunicado(a) dos atos processuais
praticados nos autos digitais do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, apenas de forma
eletrônica, através do aplicativo Whatsapp.
Mediante a subscrição do presente, V. Sª fica ciente que a notificação realizar-se-á para
todos os fins de direito no momento em que se manifestar acusando o recebimento da
mensagem e que se não houver manifestação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
contadas a partir da entrega da mensagem, a Gerência de Controle Processual do TCE/BA
(GECON) providenciará a notificação/cientificação pelos meios estabelecidos no
Regimento Interno e quando V. Sª, por duas vezes, consecutivas ou alternadas, deixar de
proceder à comunicação aqui referida ou se utilizar do aplicativo WhatsApp para o
encaminhamento de conteúdo diverso da ciência da mensagem, terá cancelado o serviço,
o qual só poderá ser reativado após o período de 06 (seis) meses ou por autorização do
Conselheiro Relator.
Para a realização do cadastro de pessoa jurídica é necessário, previamente, o
cadastramento do administrador ou responsável junto ao TCE/BA. Após o cadastro
realizado na forma estabelecida, o administrador do sistema preencherá o presente Termo,
disponível na página eletrônica do TCE/BA, e o encaminhará assinado, com os
documentos abaixo: CNPJ; Contrato social, com as respectivas alterações (se houver);
Documento de identidade e CPF do representante legal.
Uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com V. Sª, podendo
tirar suas dúvidas sobre o procedimento de comunicação dos atos processuais por meio
do aplicativo WhatsApp, através do e-mail ________________ ou pelo
telefone____________________.
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Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: U0NZA0NZU5

(De acordo com as normas da Resolução nº xxx/2018, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia)

Pelo presente, _________________________________________________, CPF/CNPJ
nº
________________________________,
com
endereço
_________________________________________, declara, para os fins previstos na
Resolução XXX, que está ciente e plenamente de acordo com todos os termos, cláusulas,
condições e normas estabelecidas pela Resolução nº XXX/2018, que institutiu o
procedimento de comunicação dos atos processuais por meio do aplicativo WhatsApp às
partes ou seus procuradores, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado da Bahia,
aderindo de livre e espontânea vontade a essa ferramenta para recebimento das
notificações processuais, obrigando-se a se manifestar acusando o recebimento da
mensagem, ficando inteirado de que se não houver manifestação no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas contadas a partir da entrega será notificado pelos meios estabelecidos no
Regimento Interno do TCE.
Fica ainda estabelecido que, se por duas vezes, consecutivas ou alternadas, V. Sª deixar de
proceder à comunicação aqui referida ou se utilizar do aplicativo WhatsApp para o
encaminhamento de conteúdo diverso da ciência da mensagem, terá cancelado o serviço,
o qual só poderá ser reativado após o período de 06 (seis) meses ou por autorização do
Conselheiro Relator.
Assim, firma o presente Termo em duas vias e para um só efeito, obrigando-se a cumprir,
integralmente, a Resolução XXX, não podendo arguir nulidade decorrente do recebimento
das notificações dos atos processuais por meio do aplicativo WhatsApp.
Salvador,_____ de ______ de 20___.

_________________________________________
Parte
_________________________________________
Responsável Legal
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Quadro de Assinaturas
Este documento foi assinado eletronicamente por:
Fabio Jose Almeida Silva Santos
Assistente - Assinado em 17/07/2018

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou
endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de
autenticação: U0NZA0NZU5

