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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

 

Processo n.: 0015327-48.2020.8.24.0710

 

CONTRATO N. 3/2022

 

Contrato que entre si celebram o ESTADO DE SANTA CATARINA, por
intermédio do PODER JUDICIÁRIO, e a empresa TELEFÔNICA
BRASIL S.A.
 

O ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno, por
intermédio do PODER JUDICIÁRIO, estabelecido na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208, Centro,
Florianópolis/SC, inscrito no CNPJ sob o n. 83.845.701/0001-59, neste ato representado por seu
presidente, Desembargador RICARDO JOSÉ ROESLER, e a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
estabelecida na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04571-
936, inscrita no CNPJ sob o n. 02.558.157/0001-62, doravante denominada VIVO, neste ato representada
por suas procuradoras, Senhoras CÉLCIA RODRIGUES DE ALMEIDA e LAURA PAIVA BONOW,
resolvem celebrar este contrato, com fundamento no parágrafo único do art. 2º e nos artigos 24, inciso II, e
25, caput, da Lei n. 8.666/1993, em decorrência do Processo n. 0015327-48.2020.8.24.0710, mediante as
cláusulas a seguir.

 
DO OBJETO
 
Cláusula primeira. O presente instrumento tem por objeto permitir o acesso, via web, a

magistrados e servidores públicos do PODER JUDICIÁRIO ao sistema eletrônico denominado “Portal
Jud”, da VIVO, possibilitando o fornecimento de informações de dados cadastrais da base móvel de seus
clientes, conforme condições e fluxo estabelecidos neste instrumento.

§ 1º Fazem parte integrante do presente instrumento os Anexo I – Especificações de Uso
do "Portal Jud", Anexo II – Termo de Aceite do "Portal Jud" e Anexo III – Termo de Tratamento de Dados
Pessoais, valendo seus termos e suas condições para todos os fins de direito, salvo no que contrariem o
disposto neste instrumento, caso em que prevalecerão os termos deste instrumento.

§ 2º Os contratantes têm total e pleno conhecimento de que toda e cada consulta
realizada sempre será embasada em uma determinação (ordem) judicial específica proferida nos autos de
processo judicial por magistrado competente.

§ 3º O acesso ao sistema “Portal Jud” será disponibilizado aos
magistrados, desembargadores e servidores públicos, os quais serão autorizados mediante ofício
encaminhado à VIVO, devidamente assinado pelo Desembargador Presidente do PODER JUDICIÁRIO,
ou por quem venha a ser designado pelo mesmo, contendo as seguintes informações individualizadas:
nome completo, RG, CPF, e-mail funcional, e telefone de contato, nos termos do Anexo I:

I – os magistrados e servidores públicos autorizados serão cadastrados no "Portal Jud"
para concessão de respectivo “login” e “senha”, os quais são pessoais e intransferíveis, permanecendo o
usuário responsável pela correta e exclusiva utilização e pelo total sigilo destas informações.
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§ 4º Os servidores cadastrados serão responsáveis pela elaboração inicial, no sistema
"Portal Jud", do pedido de informações (inserções dos parâmetros necessários), para posterior aceite
sistêmico por parte do magistrado designado para respectiva aprovação da consulta.

§ 5º A consulta de dados cadastrais dos usuários, via “Portal Jud”, dar-se-á mediante
prévia autorização do magistrado competente, nos autos do processo judicial a que se refere, ficando
expressamente vedada a consulta para fins diversos, sob pena de responsabilização cível e criminal.

§ 6º Consideram-se dados cadastrais a identificação do nome completo, RG, CPF/CNPJ,
endereço do titular e código de acesso de determinada linha telefônica.

§ 7º Ressalva-se que a fidedignidade da informação prestada pela VIVO dependerá da
correta indicação dos dados por seus titulares, sem que caiba à VIVO qualquer responsabilidade sobre a
veracidade dos mesmos.

§ 8º Os objetivos do presente instrumento são:
I – informatizar as solicitações judiciais oriundas do PODER JUDICIÁRIO para

fornecimento de informações de dados cadastrais dos clientes da Vivo;
I – reduzir/eliminar a troca de ofícios/correspondências em papel pelas partes; e
II – padronizar as consultas e respectivas respostas.
§ 9º Todas as solicitações e/ou acessos ao “Portal Jud” da VIVO devem respeitar as

instruções e especificações constantes no Anexo I (Especificações de uso do "Portal Jud") do presente
instrumento.

§ 10. Todos os usuários do “Portal Jud” deverão firmar, sem exceção, “Termo de
Aceitação”, nos moldes do Anexo II do presente instrumento. Tal aceite será realizado on line, quando do
primeiro acesso de cada usuário, conforme descrito no 4º passo do Anexo I (Especificações de uso do
"Portal Jud") e ficará registrado no banco de dados da VIVO.

§ 11. A VIVO é titular sobre os direitos, inclusive de propriedade intelectual do “Portal
Jud”, e o presente instrumento não concede ao PODER JUDICIÁRIO nenhum direito, título ou interesse
de qualquer natureza com a este sistema eletrônico, sendo que neste ato o PODER JUDCIÁRIO reconhece
a titularidade acima mencionada.

 
DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
 
Cláusula segunda. São obrigações e responsabilidades do PODER JUDICIÁRIO do

Estado de Santa Catarina:
I – dispor de meios próprios, seguros e necessários para acesso ao sistema eletrônico

“Portal Jud ”, tais como computadores aptos a utilizar a rede mundial de computadores e provedor de
acesso à internet, para obter acesso, via "web", ao “Portal Jud”;

II – enviar à VIVO, nos termos disposto na clausula primeira, § 3º, bem como manter
atualizada a relação dos magistrados e servidores do PODER JUDICIÁRIO, autorizados a acessar o
sistema “Portal Jud” da VIVO a fim de viabilizar o cadastro dos mesmos, sempre que necessário;

III – adotar obrigatoriamente os seguintes procedimentos para cumprimento das
requisições judiciais que se refiram exclusivamente a dados cadastrais objeto deste instrumento:

a) identificar nominalmente na respectiva requisição o magistrado responsável por
emaná-la; e

b) indicar no sistema o número do processo judicial que autoriza cada requisição;
IV – comunicar à VIVO, periodicamente, a necessidade de inclusão ou exclusão de

servidor(es) e/ou magistrado (s) credenciado(s), na forma prevista no "caput" da cláusula primeira,
evitando a utilização indevida do sistema “Portal Jud”, observando-se que:

a) o acesso será bloqueado sistemicamente se, após a primeira utilização do "Portal Jud",
o usuário não fizer a troca da senha em até 5 (cinco) dias; e
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b) o acesso também será bloqueado sistemicamente se o usuário não utilizar o "Portal
Jud" no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Nesse caso, a solicitação de desbloqueio à VIVO deverá ser
instruída com documento comprobatório da permanência do servidor ou magistrado no quadro do PODER
JUDICIÁRIO;

V – utilizar as facilidades do presente instrumento exclusivamente nas atividades que,
em virtude de lei, lhe compete exercer, com rigorosa observância dos deveres de sigilo e confidencialidade
que lhe são inerentes, sob pena de responsabilização cível e criminal pelos danos causados, sem prejuízo
da rescisão automática deste instrumento, por parte da VIVO, independentemente de prévio aviso;

VI – responsabilizar-se inteiramente pelo conhecimento, utilização e sigilo dos dados
cadastrais requeridos, utilizando-os exclusivamente nos fins para os quais foram requisitados;

VII – divulgar o presente instrumento entre as unidades jurisdicionais de sua
competência e estimular sua utilização como meio preferencial de solicitação de dados cadastrais, com o
objetivo de redução/eliminação do envio de ofícios/correspondências em papel à VIVO, bem como
orientar, se oportuna e conveniente, a emissão de ofícios de forma padronizada, caso ainda se façam
necessários; e

VIII – não divulgar para terceiros estranhos aos procedimentos aqui previstos o número
de telefone 0800-7708486, indicado na cláusula terceira, inciso V, conforme abaixo descrito.

 
Cláusula terceira. São obrigações e responsabilidades da VIVO:
I – manter em funcionamento o sistema objeto do presente instrumento;
II – disponibilizar acesso ao sistema aos magistrados e/ou servidores do PODER

JUDICIÁRIO, desde que previamente credenciados e autorizados na forma prevista neste instrumento;
III – fornecer ao PODER JUDICIÁRIO relatórios estatísticos de acesso ao sistema de

consulta de dados cadastrais, mediante prévio requerimento expresso assinado por seu representante;
IV – ressalva-se que a fidedignidade da informação prestada pela VIVO dependerá da

correta indicação dos dados por seus titulares, sem que caiba à VIVO qualquer responsabilidade sobre a
veracidade dos mesmos;

V – comunicar ao PODER JUDICIÁRIO qualquer problema sistêmico que possa
impactar ou impossibilitar o atendimento às determinações judiciais, designando desde já o telefone nº
0800-770-8486, da Divisão de Serviços Especiais, para dirimir dúvidas quanto ao cumprimento desde
instrumento. O setor técnico do PODER JUDICIÁRIO também poderá entrar em contato com a VIVO por
consultas/chamados via "Portal Jud", observando-se que:

a) sempre que possível, os problemas sistêmicos serão comunicados, também, na página
eletrônica do próprio sistema, para amplo conhecimento dos usuários; e

b) havendo interrupção do "Portal Jud", integral ou parcial, sem prévia comunicação nos
termos do item V desta cláusula e por período superior a 24 (vinte e quatro horas), ou modificações que
possam ocasionar alterações substanciais na forma de utilização do sistema pelos usuários, deverão ser
encaminhadas, por meio eletrônico, ao PODER JUDICIÁRIO, ainda que após o ocorrido, as respectivas
justificativas;

VI – comunicar ao PODER JUDICIÁRIO, por meio eletrônico, no menor tempo
possível, a contar da ciência da suspensão/interrupção do acesso ao usuário (em conformidade com o
Anexo II), os motivos do procedimento adotado.;

VII – compromete-se a promover, sempre que necessário e na medida de sua
disponibilidade, capacitação aos magistrados e servidores usuários do sistema objeto deste instrumento; e

 
DA VIGÊNCIA
 
Cláusula quarta. O prazo de vigência deste instrumento será de 60 (sessenta) meses, a

partir da sua assinatura, e poderá ser prorrogado por meio de aditivo se houver interesse das partes.
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DA DENÚNCIA
 
Cláusula quinta. O presente instrumento poderá ser denunciado de pleno direito, por

qualquer uma das partes contratantes e a qualquer tempo, mediante aviso, por escrito, com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias, sem qualquer ônus para as partes.

Parágrafo único. Em caso de alteração de endereços, os contratantes comunicarão a
alteração nos 30 (trinta) dias subsequentes, sob pena de reputarem-se eficazes as correspondências
remetidas para os endereços aqui referidos.

 
DO ACOMPANHAMENTO
 
Cláusula sexta. Os contratantes indicarão representantes para acompanhar o

desenvolvimento dos objetivos e metas, e se comunicarão por escrito, no curso da execução dos serviços,
diretamente ou por quem vierem a indicar, e fiscalizar a fiel observância das disposições deste
instrumento.

 
CUMPRIMENTO DAS LEIS DE COMBATE À CORRUPÇÃO
 
Cláusula sétima. As partes se comprometem, reconhecem e garantem que:
I – na execução do objeto deste instrumento cumprirão todas as leis, estatutos,

regulamentos e códigos aplicáveis em matéria de combate à corrupção, a exemplo da Lei n. 12.846/2013;
II – A VIVO declara que observará, além da legislação nacional incidente no presente

instrumento, o Foreign Corrupt Practices Act – FCPA.
III – em relação ao instrumento, não oferecerão, prometerão ou entregarão, ou, antes da

assinatura deste contrato, já ofereceram, prometeram ou entregaram, direta ou indiretamente, dinheiro ou
objetos de valor a (i) “agente público” a fim de influenciar em suas ações ou junto a determinado órgão
público ou, de alguma forma, para obter uma vantagem indevida; (ii) qualquer outra pessoa, caso tenha
conhecimento que todo ou parte do dinheiro ou do objeto de valor será oferecido ou entregue a agente
público a fim de influenciar em suas ações ou junto a determinado órgão público ou, de alguma forma,
para obter uma vantagem indevida; ou (iii) qualquer outra pessoa a fim de induzi-la a agir de maneira
desleal ou, de alguma forma, inapropriada;

IV – conservarão e manterão, quando existentes encaminhamentos dessa natureza, livros
e registros financeiros precisos e razoavelmente detalhados com relação a este contrato e ao Compromisso
Relevante;

V – possuem e manterão em vigor durante a vigência deste contrato, políticas e/ou
procedimentos próprios para assegurar o cumprimento das Leis de Combate à Corrupção, e suficientes
para garantir de forma razoável que violações às Leis de Combate à Corrupção sejam prevenidas,
detectadas e dissuadidas;

VI – comunicarão à outra parte, no menor tempo possível, eventual descumprimento de
qualquer das obrigações descritas nos incisos I, II, III e IV desta cláusula. Caso ocorra tal
descumprimento, a parte se reserva o direito de exigir da outra, nos limites da legislação incidente, a
adoção, no menor tempo possível, de medidas corretivas apropriadas;

VII – adotaram todas as medidas razoáveis para assegurar, com relação a este
instrumento, o cumprimento das manifestações, garantias e compromissos por parte de seus agentes. Além
disso, nenhum direito ou obrigação, relativo a este instrumento será cedido, transferido ou subcontratado a
qualquer terceiro sem o prévio consentimento por escrito da VIVO; e

VIII – certificarão que cumprem com esta cláusula sempre que solicitado pela outra
parte. Caso solicitadas, as partes comprometem-se, igualmente, com a colaboração nas auditorias,
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investigações e revisões efetuadas pelas próprias ou em seus nomes, bem como, quando solicitadas (por
uma das partes), com o fornecimento das informações a ampararem a certificação disposta neste item, tudo
nos limites da legislação incidente.

Parágrafo único. O descumprimento desta cláusula de “Cumprimento das Leis de
Combate à Corrupção” será considerado um descumprimento contratual grave. Na hipótese de ocorrer tal
descumprimento, exceto se o mesmo for corrigido conforme disposto no inciso VI desta cláusula, este
contrato poderá ser imediatamente suspenso ou rescindido pela outra parte, observada a necessidade de
notificação prévia e sem prejuízo das consequências legais aplicáveis, incluídas as relativas a
reivindicações, danos, perdas, prejuízos, penalizações, custos (incluindo, mas não se limitando, honorários
advocatícios) e qualquer despesa decorrente ou relacionada ao descumprimento das obrigações contidas
nesta Cláusula.

 
DO ADITAMENTO
 
Cláusula oitava. Este instrumento poderá ser modificado de comum acordo entre as

partes, por meio de aditivo, desde que não resulte em descaracterização do seu objeto.
 
DO ÔNUS
 
Cláusula nona. A implementação e a execução do objeto deste instrumento não

implicará no repasse de recursos financeiros entre as partes e cada uma delas arcará com os ônus relativos
às respectivas obrigações assumidas.

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Cláusula décima. As informações contidas no “Portal Jud” estão abrangidas pelo sigilo

de dados, nos termos do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, artigo 3º, incisos V, VI, IX, XII,
artigo 39 e artigo 72, §1º e §2º, da Lei n. 9.472/97, sendo-lhes dado o tratamento estabelecido na
legislação correlata e demais regulamentações.

§ 1º O acesso ao “Portal Jud” por usuários credenciados está baseado em procedimentos
de validação e de autenticação, com a utilização de identificadores institucionais e pessoais e de senhas
individuais exclusivas e intransferíveis.

§ 2º O presente instrumento corresponde à totalidade do ajuste firmado entre seus
contratantes, não prevalecendo, para qualquer efeito, outras manifestações de vontade eventualmente
expressas, salvo se decorrente de lei ou norma regulamentar aplicável.

§ 3º Os casos omissos ou quaisquer divergências decorrentes da execução deste
instrumento serão resolvidos pelos contratantes por meio de consulta e mútuo entendimento, observadas as
disposições de leis e regulamentos aplicáveis e os princípios gerais de Direito.

§ 4º Caberá ao PODER JUDICIÁRIO fiscalizar a fiel observância das disposições deste
instrumento e das instruções constantes nos Anexos I e II, sem prejuízo da fiscalização a ser exercida pela
VIVO.

§ 5º A VIVO não se responsabilizará por qualquer desconformidade das informações
constantes de seu cadastro, uma vez que composto por informações de terceiros, a quem cabe
responsabilidade sobre as mesmas.

 
DO FORO
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Cláusula décima primeira. Para as questões divergentes que surjam do presente
instrumento, não resolvidas na esfera administrativa, elege-se, nos termos do art. 55, § 2º, da Lei n.
8.666/1993, o foro da sede do PODER JUDICIÁRIO do Estado de Santa Catarina.

 
E, por estarem de acordo, as partes assinam este contrato.
 

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES DE USO DO "PORTAL JUD"

(DOC. 4613058)
 
 

ANEXO II
TERMO DE ACEITAÇÃO DO "PORTAL JUD"

 
AO CLICAR NO BOTÃO "CONCORDO" NA TELA DE ACESSO AO "PORTAL

JUD" PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, O USUÁRIO ESTARÁ ADERINDO E ACEITANDO
AUTOMÁTICA E INTEGRALMENTE OS TERMOS E CONSIDERAÇÕES DE USO ABAIXO
DESCRITOS:

Deste modo:
Considerando:
a) os termos do instrumento firmado entre o Poder Judiciário e a TELEFÔNICA

BRASIL S.A, doravante denominada "VIVO", para permitir o acesso, via "web", a magistrados e
servidores nos termos do instrumento, ao sistema denominado "Portal Jud" da VIVO, possibilitando o
fornecimento de informações de dados cadastrais dos clientes de telefonia móvel ("instrumento");

b) que a utilização das senhas e as consultas realizadas são de exclusiva e integral
responsabilidade dos autorizados, detentores das "senhas"; e

c) que a senha, pessoal e intransferível, É elemento que determina o reconhecimento e
autenticação da identidade do usuário perante os sistemas da VIVO;

O Usuário declara, para todos os fins de direito, que ACEITA as condições de uso do
"Portal Jud" da VIVO, assumindo integralmente as responsabilidades que decorrem deste ato, conforme
cláusulas abaixo:

 
1. OBJETO
Permitir consulta on line de modo seguro de dados cadastrais (nome completo, endereço

CPF/CNPJ, RG) via página "web" ("Portal Jud") nos termos das ordens judiciais proferidas nos autos dos
processos judicias. O "Portal Jud" permitirá ao usuário o acesso às informações cadastrais constantes nos
sistemas operacionais/gerenciais da VIVO.

 
2. CONDIÇÕES DE ACESSO AO "PORTAL JUD"
Para acesso ao "Portal Jud" o sistema operacional deve ser o Windows 32 bits

(versão2000 ou superior), sendo que a utilização de quaisquer outros sistemas operacionais será de total e
exclusiva responsabilidade do usuário.

Os sistemas utilizados pela VIVO contêm recursos de segurança compatíveis com o
navegador ("browsers"), todavia fica reservado à VIVO, após lançamento do "Portal Jud" e em razão de
avanço tecnológicos, o direito à disponibilização de outras versões compatíveis com os dispositivos de
segurança.
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Eventuais problemas que o usuário possa ter e que estejam relacionados com os
navegadores ("browsers") ou com equipamentos utilizados para acesso ao "Portal Jud" deverão ser
solucionados pelos respectivos fornecedores dos equipamentos, ficando o usuário desde já comprometido
a acessar o "Portal Jud" por meio de computador seguro, mantendo atualizados seus sistemas de segurança
tais como: antivírus, antispyware e firewall.

A VIVO não se responsabiliza pela descontinuidade na prestação do serviço, em
decorrência da utilização pelo usuário, de equipamentos incompatíveis.

O "Portal Jud" será disponibilizado ao usuário 24 horas por dia durante os 7 dias da
semana, ininterruptamente, não obstante, a VIVO poderá interromper e/ou modificar o funcionamento do
serviço do "Portal Jud" para manutenção técnica, atualização e otimização do mesmo, ou para dar
cumprimento a eventuais determinações oriundas do regulador ou do Poder Judiciário.

Dúvidas sobre a utilização do sistema poderão ser sanadas via contato telefônico, através
do plantão de atendimento 0800-770.8486.

Caso o usuário tenha problemas de conexão estes deverão ser solucionados diretamente
junto aos seus respectivos provedores de acesso à internet, não tendo a VIVO qualquer ingerência sobre
tais questões

O usuário desde já reconhece e expressamente aceita que a VIVO não será responsável
por quaisquer problemas de interrupção dos serviços disponibilizados por meio do "Portal Jud", por
motivos alheios a vontade da VIVO e/ou de seus prestadores de serviço, incluindo, sem limitação,
fornecimento de energia e queda de conexão discadas ou dedicadas, com as companhias de acesso à
internet ou quaisquer outros terceiros que prestem tais serviço.

O usuário deverá observar os alertas de segurança contidos na página de obtenção do
cartão de segurança.

 
3. NÃO DIVULGAÇÃO A TERCEIROS
O usuário deste sistema deverá considerar como confidenciais e sigilosas as informações

obtidas através dele, ficando impedido, assim, de divulgá-las a terceiros, bem como de utilizá-las com
finalidade diversa da respectiva ordem judicial autorizadora ou instrumento, ficando obrigado a zelar pela
informação como se fosse seu titular.

 
4. ACESSO OU CONSULTA INDEVIDA
O usuário deste sistema será responsável pelo acesso ou consulta não autorizada ou fora

do próprio conteúdo contido na ordem judicial autorizadora, sendo obrigatória a identificação, em cada
consulta, do número dos autos nos quais autorizada a pesquisa.

 
5. PENALIDADES
O usuário compromete-se com o fiel cumprimento das disposições contidas neste termo

de aceitação.
A não observância de quaisquer disposições contidas neste Termo sujeitará o usuário, e,

se for o caso, solidariamente ao agente causador ou facilitador, por ação e/ou omissão, responsabilização
civil, criminal e administrativa decorrentes da violação deste termo, bem como pela violação de direitos e
garantias fundamentais de clientes desta operadora, sem prejuízo do pagamento de indenização e/ou
recomposição de todas as perdas e danos comprovados, nos termos da legislação em vigor.

Adicionalmente, a VIVO estará autorizada a advertir o usuário e/ou suspender, por
tempo indeterminado, as senhas de acesso a este sistema e/ou o instrumento firmado, sem que lhe seja
imputada qualquer responsabilidade.

 
6. LEI APLICÁVEL E FORO
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O presente instrumento é regido pelas leis da República Federativa do Brasil, bem como
tratados e acordos internacionais do quais a República Federativa do Brasil seja signatária.

As partes elegem o Foro estabelecido no contrato firmado entre as partes e, na ausência
do mesmo, estabelecem que serão observadas as regras de competência de cada estado da Federação, com
menção expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou
questões que dele possam surgir.

Após leitura e plena concordância deste termo, o cartão de segurança será enviado
para que Vossa Senhoria tenha acesso, via WEB, ao "Portal Jud" da VIVO, nos termos da(s) respectiva(s)
ordem(ns) judicial(is) ou instrumento que lhe autoriza(m).

 
 

ANEXO III 
TERMO DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

 
1. OBJETIVO
Este Termo de Tratamento de Dados Pessoais (“Termo”) se aplica aos tratamentos de

dados pessoais realizados em razão de Contrato para acesso, via web, a magistrados e servidores públicos
do PODER JUDICIÁRIO ao sistema eletrônico denominado “Portal Jud” da VIVO (“Contrato”),
celebrado por e entre as Partes definidas no preâmbulo do Contrato, e o integra para todos os fins de
direito.

 
2. DEFINIÇÕES
Não obstante qualquer disposição em contrário no Contrato, no caso de qualquer

ambiguidade ou conflito entre os demais documentos integrantes do Contrato e deste Termo, os termos e
condições deste Termo prevalecerão.

Quaisquer termos iniciados em letras maiúsculas e não definidos de outra forma neste
Termo terão o significado atribuído a eles no Contrato. Exceto conforme modificado abaixo, os termos do
Contrato permanecerão em pleno vigor e efeito.

“Controlador”: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem
competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.

“Dado Pessoal”: dado relacionado à pessoa natural identificada ou identificável,
inclusive números identificativos, dados locacionais ou identificadores eletrônicos, quando estes estiverem
relacionados a uma pessoa, bem como nome, prenome, estado civil, filiação e endereço, e-mail, telefone.

“Encarregado”: pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de
comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

“Leis Aplicáveis”: toda a legislação brasileira, incluindo leis, regulamentos, regras,
ordens, decretos ou outras diretrizes com força de lei, relacionadas à proteção de dados e que sejam
aplicáveis às Partes.

“Operador”: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o
tratamento de dados pessoais em nome do Controlador.

“Subcontratação”: ato de contratar Subcontratados.
“Subcontratados”: os subcontratados, representantes e outros prestadores de serviços

terceirizados, pessoa natural ou jurídica, que tenham acesso a Dados Pessoais relacionados à execução do
Contrato.

“Titular”: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de
tratamento.

“Tratamento”: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a
coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
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processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação,
modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

 
3. OBRIGAÇÕES SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS
3.1. As Partes, tendo em vista o Tratamentos de Dados Pessoais para os fins específicos

discriminados na cláusula primeira do Contrato, assumirão, ambas, o papel de Controladores de Dados
Pessoais, não respondendo uma a outra, sob nenhuma hipótese, como Operador.

3.1.1. É vedado ao PODER JUDICIÁRIO a utilização de todo e qualquer dado pessoal
repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação,
bem como por pessoas não autorizadas ou terceiros, sob pena de responsabilização na medida de sua
culpabilidade, administrativa, civil e criminal, inclusive para as hipóteses ocorridas por força de atuação
de qualquer autoridade fiscalizadora ou agência governamental de proteção de dados.

3.2. As Partes se comprometem a:
3.2.1. Cumprir com as Leis Aplicáveis, em especial a Lei Geral de Proteção de Dados

Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018).
3.2.2. Manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados

pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, sendo vedado
o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou
para viabilizar o cumprimento do instrumento contrato.

3.2.3. Nomear um Encarregado, de acordo com os critérios estabelecidos pelas Leis
Aplicáveis.

3.2.4. Estabelecer e cumprir medidas técnicas e organizacionais internas para o
tratamento, visando o cumprimento dos requisitos legais para o tratamento.

3.2.5. Respeitar e atender aos direitos dos Titulares, sendo cada parte responsável pela
comunicação e respostas referentes ao seu Tratamento de Dados Pessoais.

3.2.6. Colaborar entre si para responder a quaisquer solicitações e/ou demandas de
titulares de dados e/ou da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, bem como em caso de incidentes de
segurança.

3.2.7. Se responsabilizar, integralmente, por Subcontratações que possam existir,
respondendo à outra parte pelos atos de seus subcontratados, com se seus fossem.

3.2.8. Compete à Vivo manter registro do tratamento de dados pessoais realizado no
âmbito da execução do presente contrato, providenciando o descarte dos dados cadastrais fornecidos
pelos desembargadores, magistrados e servidores públicos do PODER JUDICIÁRIO, de forma
irrecuperável, após o término da vigência deste instrumento, respeitados os prazos legais aplicáveis.

3.3. Caberá ao PODER JUDICIÁRIO comunicar à VIVO, no menor tempo possível,
diante de alguma evidência, incidentes de acesso não autorizado aos dados pessoais obtidos partir da
utilização do “Portal Jud”, e aos dados cadastrais de magistrados e servidores públicos utilizados para
acesso ao "Portal Jud", que acarrete perda, destruição, alteração, compartilhamento, suspeita ou em
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, e que possa comprometer o fiel cumprimento deste
Contrato. Caberá à VIVO comunicar ao PODER JUDICIÁRIO, no menor tempo possível, diante de
alguma evidência, incidentes de acesso não autorizado à base de dados do Sistema "Portal Jud" que
acarrete perda, destruição, alteração, compartilhamento, suspeita ou em qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilícito, e que possa comprometer as informações já acessadas pelo PJSC ou os dados
cadastrais de magistrados e servidores públicos utilizados para acesso ao "Portal Jud", afetando o fiel
cumprimento deste Contrato.

3.3.1. Na incidência das hipóteses do item 3.3, os contratantes deverão cooperar
integralmente, entre si, para a investigação do fato.

3.4. As partes responderão, na medida de sua culpabilidade, administrativa e
judicialmente, em caso de comprovadamente causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo,
aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à
LGPD.
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3.5. Compete à Vivo garantir aos titulares dos dados transparência acerca do tratamento
de dados pessoais realizados, conforme disponibilizado aos titulares dos dados pessoais na Central de
Privacidade Vivo.

Documento assinado eletronicamente por Celcia Rodrigues de Almeida, Usuário Externo, em
26/01/2022, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por laura paiva bonow, Usuário Externo, em 27/01/2022, às
09:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Jose Roesler, PRESIDENTE, em 28/01/2022, às
17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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