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Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
TERMO E CONDIÇÕES DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA
ACESSO AO INFOTIM

Eu____________________________________________(nome
completo

do

servidor

(a)),

RG

nº_________________,

CFP

nº_________________, matrícula nº________________________, lotado (a)
no ________________________ (órgão de lotação), exercendo a função de
____________________________ (ex.: analista judiciário ou técnico (a)
judiciário) , com o cargo de _________________(se tiver), e-mail funcional
_______________________,

residente

(a)______________________________

e
e

domiciliado

telefone

para

(a)

no

contato

nº

(DDD)_________________________concordo em não utilizar o INFOTIM para:
a) Quaisquer fins ilícitos ou pessoais, de modo ilegal, prejudicial,
ameaçador, abusivo, tortuoso, difamatório, vulgar, obsceno, invasivo da
privacidade ou de direitos de propriedade, odioso, ou racial, étnico, ou
censurável, que possa ferir a privacidade ou outros direitos de terceiros,
que prejudique menores de qualquer forma;
b) Transmitir qualquer conteúdo (tais como informação privilegiada,
propriedade intelectual ou informação confidencial) que o usuário não
tem o direito de transmitir, sob qualquer lei ou sob relações contratuais
ou fiduciárias;
c) Transmitir qualquer publicidade não solicitada ou não autorizada,
materiais promocionais, “junk mail”, “spam”, “correntes” e “esquemas de
pirâmides”;
d) Transmitir qualquer material que contenha vírus ou qualquer outro
código malicioso, arquivos ou programas projetados para interromper,
danificar ou limitar a funcionalidade de qualquer software, hardware ou

equipamento

de

telecomunicações,

ou

elementos

nocivos

em

dispositivos e no INFOTIM, bem como qualquer conteúdo apto a
prejudicar o sistema da Provedora, do desenvolvedor, dos demais
usuários e/ou terceiros; e
e) Clonar, alugar, emprestar, arrendar, vender, modificar, descompilar,
fazer engenharia reversa ou desmontar o INFOTIM, criar produtos
derivados baseados no INFOTIM ou em qualquer parte do INFOTIM a
um formato legível, nem permitir que terceiros o façam.
Rio de Janeiro, ______ de ____________ de ______.

______________________________
Nome completo por extenso do Servidor requerente e assinatura acima

Autorizo ao ____________________________________________(nome
completo do servidor (a) requerente) a realizar o cadastro no Sistema
INFOTIM.

Rio de Janeiro, ______ de ____________ de ______.

_____________________________

DESEMBARGADOR OU JUIZ
Nome completo do Magistrado (a), RG/matrícula (com carimbo)

