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1. Apresentação
Senhores usuários, a SETIN vem trabalhando nos ajustes e na
preparação de um novo sistema antispam para o TST.
Este sistema utiliza-se do conceito de quarentena, disponibilizando as
mensagens classificadas como spam em uma área especial. Diariamente, o
sistema encaminhará uma mensagem aos usuários indicando quais as
mensagens estão em quarentena. Ao usuário caberá verificar estas
mensagens e tratá-las. O próprio usuário poderá remover as mensagens em
quarentena. As mensagens não tratadas ou as não eliminadas pelo usuário,
serão removidas, automaticamente, em 40 dias após a sua chegada.
Está previsto que este novo sistema entre em operação a partir de 23 de
agosto de 2011 e, já no dia seguinte a essa data, os usuários começarão a
receber as mensagens indicando os e-mails em quarentena.
Para mais informações sobre esse novo sistema, consulte a FAQ no site
de Autoatendimento.

2. Acessando o sistema
Podemos acessar o sistema ANTI–SPAM por dois caminhos, conforme
descrito nos itens 2.1 e 2.2 abaixo:
2.1- Diariamente, o sistema ANTI – SPAM envia uma mensagem de alerta com
o assunto “Relatórios Diários de SPAMs “ para o e-mail do usuário, conforme
imagem abaixo.
Clicando em uma das mensagens classificadas como SPAM, o sistema será
redirecionado para a página “QUARENTENA”. Nesta página as mensagens
podem ser removidas definitivamente pelos usuários e não será possível,
em hipótese alguma, recuperá-las novamente.
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2.2 - Acesse o link https://quarentena.tst.jus.br/. Será exibida uma tela como a
imagem abaixo. Entre com o código de usuário e respectiva senha de rede
e clique em Login.

Depois de fazer o Login, será exibida uma tela similar à da imagem abaixo.
Nesta tela, você poderá gerenciar seus e-mails classificados como SPAM.
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3. Ferramentas de Gerenciamento

FUNCIONALIDADES DOS BOTÕES
a

b

d

c

e

f

g

(a) Botão
Neste botão, você pode pesquisar um determinado e-mail. Bastante útil quando
existirem muitos e-mails armazenados. A localização pode ser acelerada
utilizando os filtros disponíveis nas opções da ferramenta, conforme imagem
abaixo.

(b) Botão
Neste botão, você poderá liberar e adicionar um determinado remetente à lista
de e-mails confiáveis. Basta marcar o checkbox ao lado da mensagem e depois
clicar no botão “Liberar e Adicionar à lista de confiáveis”. A exclusão de
remetente incluído nesta lista deverá ser solicitada no ramal 4040.
OBS: Você poderá solicitar também, pelo mesmo ramal, a inclusão de
determinado remetente à lista de confiáveis, mesmo que não exista mensagem
desse remetente.
(c) Botão
Em caso de mensagens classificadas como SPAM, você poderá marcar no
espaço checkbox, ao lado de cada mensagem, e depois clicar no botão “Não é
SPAM”. Imediatamente a mensagem será enviada para sua caixa de e-mail.
(d) Botão
Ao selecionar o checkbox (campo quadrado) ao lado da mensagem e clicar
neste botão, a ferramenta enviará diretamente essa mensagem para a sua
caixa de entrada de e-mail. Entretanto, caso outro e-mail do mesmo remetente
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seja classificado como spam, a ferramenta irá novamente enviá-lo para a
quarentena.
(e) Botão
Para não receber mais mensagens de um determinado remetente, basta incluílo na “Lista de Bloqueio”. Para isto, marque o checkbox ao lado da mensagem
e clique no botão “Lista de Bloqueio”. A exclusão desse remetente, incluído
nesta lista, deverá ser feita pelo usuário somente pelo ramal 4040.
OBS: Você também poderá solicitar ao 4040 a inclusão de determinado
remetente nessa lista, mesmo que não tenha recebido nenhuma mensagem do
mesmo.
(f) Botão
Utilizado para excluir determinada mensagem. Marque no checkbox e clique
nesse botão.
(g) Botão
Este botão permite ao usuário selecionar todas as
mensagens, cancelar a seleção de todas as mensagens, solicitar um relatório
de spams (o mesmo será enviado para a caixa de e-mail do usuário) e atualizar
a lista de mensagens exibidas na quarentena.

4. Saindo do Sistema
Para sair do Sistema, clique no botão
canto superior direito da tela.

. Este está localizado no
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5. Responsáveis pelas Informações, Confecção e Padronização.
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
SETIN / CNC / SSEGI – Seção de Segurança da Informação

RESPONSÁVEIS PELA CONFECÇÃO
SETIN / CNC / SSEGI – Seção de Segurança da Informação

RESPONSÁVEIS PELA REVISÃO E PADRONIZAÇÃO
SATI – Seção de Aprimoramento em TI e
SATE - Seção de Atendimento Especializado
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