
 
Bem-vindo(a) à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no Facebook! 
 
Regras de Convivência 
 
Este espaço deve ser usado com responsabilidade. A página deve ser adequada a pessoas de 
qualquer idade. Por isso, para se ter um ambiente de convivência saudável, digno e respeitoso para 
todos, qualquer mensagem é sujeita à moderação. Isso significa que não serão aceitas mensagens 
em tom inflamatório, abusivas, ilegais, nocivas, ameaçadoras, jocosas, profanas, difamatórias, 
discriminatórias, ofensivas, obscenas, “spams”, correntes, fraudulentas, danosas, em nome de 
terceiros, propagandísticas, em massa, comerciais ou publicitárias, fora de contexto, que 
contenham links suspeitos ou que divulguem informações pessoais. 
 
As mesmas regras serão aplicadas aos nomes de usuários, no que couber. Também não serão 
aceitas mensagens que usem a imagem de terceiros, entidades ou marcas comerciais. De igual 
modo, não serão publicados comentários ou notas escritas em caixa alta (maiúsculas). 
 
Sem prejuízo de outras medidas, diante de uma violação a esses termos, a mensagem pode ser 
removida e o usuário advertido ou mesmo bloqueado imediatamente deste espaço virtual, 
independentemente de justificativa, consulta ou alerta prévio. O bloqueio pode ser temporário ou 
definitivo. 
 
 
Responsabilidade do usuário 
 
Sem prejuízo dos critérios acima, o usuário é responsável por: 
 
• Qualquer manifestação efetuada; 
• Pela segurança de sua conta; 
• Pelo cumprimento das regras dos serviços de terceiros, inclusive da plataforma Facebook; e 
• Pelo uso de sua conta de modo geral. 
 
Ao utilizar este espaço, você estará de acordo com as regras de uso e de privacidade aqui descritas, 
bem como quaisquer outras aplicadas pelos fornecedores dos serviços, conforme disposição em 
seus respectivos aplicativos e formulários de cadastro. Informe-se sobre a gestão e controle de 
acesso a seus dados no Facebook. 
 
Demandas impróprias 
 
Imprensa – Este canal não deve ser usado para solicitações de imprensa. Qualquer demanda de 
veículos de comunicação ou de seus representantes deve ser encaminhada para 
assessoriadeimprensa@tjrj.jus.br. 
 
Ouvidoria – Denúncias, reclamações ou críticas sobre a atuação do Tribunal devem ser 
encaminhadas para ouvidoriageral@tjrj.jus.br para tratamento adequado. 
 
Fonte:  Manual de Redes Sociais do Poder Judiciário (CNJ)  

 
 


