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Portaria nº 196, de 13 de julho de 2011.
[Altera a portaria nº 273/2007 – DIREF, que fixa normas, 
no âmbito da Seção Judiciária de Rondônia, sobre a 
política e as condições de uso, de privacidade e de segu-
rança dos recursos e informática.] 
O MM. Juiz Federal HERCULANO MARTINS NACIF, 
Diretor do Foro da Seção Judiciária de Rondônia, no 
uso de suas atribuições legais;
Considerando que os recursos de informática con-
stituem ferramentas indispensáveis ao desenvolvim-
ento do trabalho dos membros atuantes nesta Seccio-
nal;
Considerando a necessidade de fixar critérios volta-
dos a obstar ações pontuadas pelo uso incorreto ou 
indevido dos instrumentos de informática;
Considerando estar o uso dos recursos de informáti-
ca, incluída a internet e congêneres, adjungido à uti-
lização em finalidades eminentemente públicas;
Considerando o congestionamento operacional oriun-
do de acessos/utilizações indevidas, sem correlação 
à atividade pública;
Considerando disposto na Portaria/DIGES/PRESI nº 
600-007, de 19-07-2007, do Tribunal Regional Fed-
eral – 1.ª Região.

R E S O L V E:
Alterar a Portaria nº 273, de 06 de setembro de 2007, 
cuja redação passa a ser a seguinte: 
 Art. 1.º- Usuário é quem, de algum modo, utiliza-se 
dos serviços de informática da Seção Judiciária de 
Rondônia, através de contratos formais ou não.
Parágrafo único - Todo usuário estará sujeito à política 
e às condições de uso, de privacidade e de segurança 
ora especificadas.
Art. 2.º - A Justiça Federal se reserva o direito de, a 
seu exclusivo critério e sem aviso prévio, modificar ou 
alterar a presente política e as condições de utiliza-
ção, seja por acréscimo ou supressão de dados.
Art. 3.º - A Seção de Informática – SEINF fará, dia-
riamente, cópia de segurança dos arquivos de seus 
computadores centrais (servidores de rede).
§ 1.º Os usuários de informática deverão proceder à 
avaliação dos arquivos armazenados nas estações 
de trabalho (drive local), visando à execução de cópia 
de segurança daqueles considerados importantes.
§ 2.º A Seção de Informática – SEINF orientará os 
usuários sobre a utilização das senhas e acerca dos 
procedimentos à execução de cópia de segurança.  
Art. 4.º - O acesso aos serviços da Justiça Federal de 
Rondônia será realizado através de contas de usuári-
os, personalizadas para pessoas físicas.
Parágrafo único. As contas de que trata o caput 
deste artigo podem ser concedidas aos servidores do 
quadro, aos servidores requisitados, aos estagiários, 
aos prestadores de serviço, aos voluntários, aos con-
ciliadores e aos visitantes.
Art. 5.º - O cadastro das contas dos usuários será 
realizado, em Porto Velho pela Seção de Tecnologia 
da Informação – SEINF, e nas Subseções Judiciárias 
pela Seção de Suporte Administrativo e Operacional 
– SESAP, as solicitações serão formalizada respec-
tivamente pelo Juiz Federal Diretor do Foro na Seção 
Judiciária, e pelo Juiz Federal Diretor da Subseção 
Judiciária.  
§ 1.º O cadastro de conta do usuário deverá ser soli-
citado, através do sistema Malote Digital, pelo Juiz da 
respectiva Vara ou Presidente da Turma Recursal, à 
Direção do Foro. 
§ 2.º A SEINF somente disponibilizará o cadastro após 
o recebimento de comunicado formal pelo setor com-
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petente, confirmando o início do exercício do usuário.
Art. 6.º - Aos usuários dos equipamentos de infor-
mática e comunicação de dados da Justiça Federal de 
Rondônia, é vedado: 
I – o uso para visualização e armazenamento de maté-
rias de natureza não condizente com as atividades do 
Órgão, especialmente as relacionadas à pornografia, 
racismo, a salas de bate-papo (chat) e a assuntos con-
siderados ilegais ou imorais, bem como a transmissão 
desses conteúdos através de correio eletrônico;
II – instalar produtos e sistemas que não tenham sido 
homologados e adquiridos pela SEINF, incluídos os 
sistemas de comunicação instantânea;
III – proceder à abertura de equipamentos para 
qualquer tipo de reparo, caso em que deverão ser so-
licitadas à SEINF as devidas providências.
§ 1.º A SEINF procederá ao bloqueio do acesso ou o 
cancelamento do usuário, em caso de ser detectado 
uso em desconformidade com o estabelecido no in-
ciso I ou prejudicial à rede.
§ 2.º A SEINF poderá desinstalar sumariamente os 
produtos que não estiverem em conformidade com os 
critérios fixados no inciso II do presente artigo.
Art. 7.º - As contas dos usuários poderão possuir dife-
rentes níveis de permissão, de maneira a permitir a uti-
lização somente dos recursos necessários ao desen-
volvimento das atividades que lhes são afetas, todos 
devidamente registrados no pedido enviado através 
do sistema Malote Digital.
§ 1.º - Como regra geral, aos servidores e demais 
usuários, apenas se franqueará o acesso a páginas de 
“internet” com as extensões “.gov” e “.jus”, salvo no to-
cante aos juízes, diretores de secretaria, supervisores 
e integrantes diretos da assessoria dos magistrados.
§ 2.º - Sob formal solicitação dos juízes, ou diretores 
autorizados a tanto, podem ser estendidas autoriza-
ções de acesso a outros servidores ou usuários.
Art. 8.º - O setor competente deverá comunicar à 
SEINF acerca de qualquer relotação funcional dos 
usuários de informática da Justiça Federal de Rondô-
nia, quer no âmbito da própria Seção Judiciária de 
Rondônia, quer entre esta Seccional e outras Seccio-
nais ou Subseccionais da Justiça Federal, assim como 
as hipóteses de desligamento da instituição.
Parágrafo único - Em se tratando de relotação do usuá-
rio, a Seção de Informática deverá excluir, imediata-
mente, as permissões vigentes, salvo em relação aos 
juízes.
Art. 9.º – Caberá a cada usuário cadastrado manter 
em sigilo sua senha de acesso aos computadores do 
Órgão.
§ 1.º - Nos casos de extravio, de roubo ou de perda da 
senha de acesso, deverá ser realizada comunicação 
imediata, por escrito ou eletronicamente, à Seção de 
Informática da Justiça Federal de Rondônia, para blo-

queio e posterior substituição.
§ 2.º - Enquanto a ocorrência não for comunicada à 
SEINF, o usuário permanece responsável pelos atos 
decorrentes do acesso, ensejando, se o caso, respon-
sabilização. 
Art. 10 - O usuário deverá se abster, em relação ao 
uso de e-mails, grupos de notícias, malas diretas e 
serviço mensageiro (net send), de utilizar uma conta 
ou recursos da Justiça Federal de Rondônia para env-
iar, transmitir ou disponibilizar, sob qualquer forma, o 
seguinte:
I  – Mensagens publicitárias ou de natureza comercial 
a uma pluralidade de pessoas, sem que haja a prévia 
solicitação dos destinatários;
II  – Mensagens não solicitadas ou não consentidas a 
uma ou mais pessoas;
III –  Mensagens do tipo “corrente”, “pirâmide” ou 
qualquer outro tipo de apelo, que cresçam em pro-
gressão geométrica, causando congestionamento do 
serviço de correio eletrônico ou dos grupos de notícias 
(newsgroups);
IV - Dados de identificação pessoal de outros usuá-
rios, que eventualmente logrem coletar pela Internet, 
para terceiros;
V - Mensagem para uma ou mais pessoas com 
qualquer conteúdo contrário à moral, à lei, à ordem, às 
condições de uso ora determinadas e aos bons cos-
tumes;
VI - Pluralidade de mensagens para um mesmo 
endereço eletrônico, conhecido como bombardeio de 
mensagens eletrônicas (mail bombing), com conteúdo 
de qualquer natureza;
VII - Mensagens de conteúdos falsos ou exagerados, 
induzindo a erro o receptor;
VIII - Mensagens infringindo normas sobre o segredo 
das comunicações;
IX - Mensagens que transmitam vírus ou outro códi-
go, arquivo ou objeto passíveis de causar danos de 
qualquer natureza ao serviço utilizado e/ou às pes-
soas que dele se utilizam;
X - Mensagens e/ou advertências que violem as regras 
de um determinado grupo de notícias (newsgroups) ou 
lista de Mala Direta (mailing list);
XI – Mensagens, através do serviço mensageiro, não 
relacionadas estritamente ao trabalho, exceto se au-
torizadas pelo Juiz Federal Diretor do Foro.
§ 1.º A privacidade no acesso à internet/intranet e 
no uso do correio eletrônico é garantida. Porém, os 
endereços acessados ficarão sob registro, bem como 
o conteúdo das mensagens poderá ser rastreado ou 
varrido, de modo automático, por softwares especiais, 
com o fito de verificar a adequação de seu conteúdo 
às normas dispostas nesta Portaria.
§ 2.º Cabe à SEINF estipular os limites de utilização do 
correio eletrônico necessários ao bom funcionamento 
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do serviço, incluídos os de quantidade de destinatári-
os, tamanho máximo das mensagens encaminhadas 
e da caixa postal, assim como os tipos permitidos de 
arquivos anexos.
Art. 11 - A Justiça Federal de Rondônia não garante a 
ausência de vírus ou qualquer outro elemento eletrôni-
co nocivo passível de danificar dados, informações ou 
o funcionamento de outros computadores, impedindo 
o uso normal da rede, do sistema ou dos equipamen-
tos de terceiros, tais como bombing, smurfs, robô IRC, 
denial of service, entre outros.
Art. 12 - Em sendo comprovada a divulgação, envio, 
transmissão ou qualquer outra forma de disponibili-
zação proposital de conteúdo que contenha vírus ou 
outro código, arquivo ou programa de computador, 
com o objetivo de interromper, destruir ou limitar a fun-
cionalidade ou desempenho de qualquer computador, 
servidor e outros equipamentos, incluindo softwares, 
através da utilização de recursos da Justiça Federal 
de Rondônia, serão adotadas as medidas cabíveis.
Art. 13 - A Justiça Federal de Rondônia se exime de 
qualquer responsabilidade pelos danos e conseqüen-
tes prejuízos de qualquer natureza decorrentes da pre-
sença de vírus ou outro código, arquivo ou programa 
recebido.
Art. 14 - É proibido falsificar informações de en-
dereçamento ou, de qualquer outra forma, alterar ca-
beçalhos para esconder a identidade de remetentes e/
ou destinatários, com o objetivo de evitar as punições 
previstas nesta Portaria.
Art. 15 - Não é permitido utilizar recurso da Justiça 
Federal de Rondônia para cometer ou ser cúmplice 
de atos de violação, logro, manipulação ou supressão 
dos direitos autorais ou da propriedade intelectual de 
qualquer pessoa, através da reprodução, cópia, distri-
buição ou disponibilização pública de qualquer mate-
rial, sem a autorização do titular ou sem a devida au-
torização legal.
Art. 16 - É defeso usar qualquer serviço disponibilizado 
pela Justiça Federal de Rondônia para cometer atos 
que violem os Termos de Serviços de qualquer outro 
Provedor de conteúdo e/ou acesso.
Art. 17 - As punições decorrentes da inobservância 
da presente política e condições consistem em ad-
vertência formal ao infrator e proibição de acesso, sem 
prejuízo da responsabilização penal, civil e funcional 
(Lei 8.112/90).
Art. 18 - Fica vedada a utilização de uma conta ou 
servidor da Justiça Federal de Rondônia para cometer 
e/ou tentar cometer atos que objetivem:
I – Obter acesso não autorizado a outro computador, 
servidor ou rede;
II – Interromper serviço, servidores ou rede de com-
putadores através de qualquer método ilícito como, 
por exemplo, por meio de ataque de negação de ser-

viço (DOS – Denial of Service);
III – Vigiar secretamente ou assediar terceiros;
IV – Acessar informações confidenciais de qualquer 
natureza, tais como nome dos usuários (login) ou 
senhas de acesso (passwords) de outro usuário da 
rede mundial (Internet)que estejam vulneráveis;
V – Acessar informações financeiras ou que pos-
sam causar prejuízos a qualquer pessoa, tais como: 
números de cartões de crédito, de conta bancária, en-
tre outras.
Art. 19 – Apurada violação à política de utilização ora 
estabelecida, sob procedimento administrativo (Lei 
8.112/90 c/c a Lei 9.784/99), poderão ser impostas as 
seguintes restrições:
I  – Imposição de advertência, por escrito, consistente 
em notificação para prontamente cessar a atividade 
considerada imprópria, dentro do prazo máximo e im-
prorrogável de 24 horas do recebimento da comuni-
cação;
II  -  Em caso de reincidência, específica ou não, im-
posição de suspensão de até 30 dias de efetivo trab-
alho na utilização dos serviços de rede;
III – A partir da terceira ocorrência, a pena de suspen-
são poderá ser aumentada até o quíntuplo.
Art. 20 – Em se tratando de servidor/usuário não vin-
culado à DIREF, colher-se-á, previamente, manifesta-
ção do juiz a que diretamente se vincular o servidor/
usuário.  
Art. 21 - Independentemente da imposição das re-
strições previstas no presente ato, a Justiça Federal 
de Rondônia, a seu exclusivo critério, reserva-se no 
direito de cancelar o acesso aos seus recursos ou 
recusar o cadastramento de usuário, caso seja des-
cumprido qualquer um dos itens das condições de uso 
aqui especificadas.
Art. 22 - Esta Portaria entra em vigor a partir da data 
de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
Art. 23 – Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Portaria n. 197, de 15 de julho de 2011.
O MM. Juiz Federal HERCULANO MARTINS NACIF, 
Diretor do Foro da Seção Judiciária de Rondônia, no 
uso de suas atribuições legais;
Considerando o teor do Ofício/Sesap/Seafi/n. 037, 
datado de 06-07-2011.
R E S O L V E:
I – Designar, a partir do dia 04-7-2011, nos termos da 
Lei n. 8.112/90, artigo 38, com a redação dada pela 
Lei n. 9.527/97, c/c a Resolução n. 03/2008 – CJF, o 
servidor REGINALDO PEREIRA DE SOUSA, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Nível Intermediário, 
Classe “A”, Padrão 1, para, sem prejuízo de suas fun-
ções, exercer, em substituição, automaticamente, a 
função Comissionada, Código FC-5, de Supervisor da 
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Seção de Protocolo e Suporte Judicial - SEPJU, desta 
Subseção Judiciária, por ocasião dos afastamentos, 
impedimentos legais ou regulamentares do titular e na 
vacância da Função Comissionada.
II -  Publique-se.  Registre-se.  Cumpra-se.

Portaria n. 198, de 15 de julho de 2011.
O MM. Juiz Federal HERCULANO MARTINS NACIF, 
Diretor do Foro da Seção Judiciária de Rondônia, no 
uso de suas atribuições legais;
Considerando o teor do Ofício/TR/RO/n. 080, datado 
de 15-07-2011.
R E S O L V E:
I – Designar, nos termos da Lei n. 8.112/90, artigo 
38, com a redação dada pela Lei n. 9.527/97, c/c a 
Resolução n. 03/2008 – CJF, o servidor BENAFRAN 
OLIVEIRA GOMES, Técnico Judiciário, Área Apoio 
Especializado (Operação de Computador), Nível Inter-
mediário, Classe “C”, Padrão 15, do Quadro de Pes-
soal da Justiça Federal de Primeira Instância, Seção 
Judiciária do Estado de Rondônia, para exercer a fun-
ção comissionada, a Função Comissionada, Código 
FC-05, Vaga 203, de Oficial do 2º Gabinete do Juiz 
Relator da Turma Recursal desta Seção Judiciária.
II - Publique-se.  Registre-se.  Cumpra-se.
________________________________________

FIM DA PUBLICAÇÃO

 


