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Aniversariantes
Hoje: Ciro Gomes de Queiroz (NU-
ASG), Evilásio Roxo do Amaral (10ª 
Vara), Anna Zélia Anunciação (7ª 
Vara) e  Luciano Marcolino dos San-
tos Junior (Ilhéus). Amanhã: Eduardo 
Luís Sousa (NUBES), Rosana Lins (16ª 
Vara),Leandro Batista Coutinho (Vitó-
ria da Conquista), Bruno Kruschewsky 
(Itabuna) e Clésio Vicentini (NUASG).
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Juízes não precisam mais de senha 
para ordem judicial ao BACENJUD

Juízes, desembargadores e servidores 
que usam certificado digital já podem 
acessar o sistema Bacenjud sem necessi-
dade de utilizar a senha e a identificação 
de usuário para mandar ordem judiciais 
ao sistema financeiro. A medida passou a 
valer no dia 15/2, após reunião do Comitê 
Gestor do Bacenjud na sede do Conselho 
Nacional de Justiça.

Segundo o Banco Central, 98,5% das 
determinações judiciais para bloqueios de 
valores ou informações passam pelo Ba-
cenjud. Desde maio do ano passado, o sis-
tema passou a incluir não apenas os 170 
bancos conveniados ao Sistema Financeiro 
Nacional, mas também 1.200 cooperati-
vas de crédito brasileiras.

Criado em 2001, a ferramenta interliga 
o Judiciário ao Banco Central e às institui-
ções bancárias. O pedido chega eletroni-
camente aos bancos e o bloqueio é feito 
rapidamente. Antes do sistema, o pedido 
era encaminhado por ofício, atrasando a 
efetivação do bloqueio.

Segundo o conselheiro Carlos Eduardo 
Dias, representante do CNJ no comitê, o 
uso da certificação digital já vinha sendo 
testada. “Já é possível estender essa pos-
sibilidade para todos os usuários. Com 
isso, qualquer juiz ou servidor poderá ter 
acesso ao sistema pelo certificado digital, 
o que dispensa o uso de login e senha”, diz 
o conselheiro. Login e senha, no entanto, 
não serão eliminados. 

Dez mandamentos 
para se proteger 
de vírus de e-mail

O e-mail é o principal meio de trans-
missão dos vírus de computador. Para se 
proteger dessas pragas virtuais, além de 
um bom antivírus (sempre atualizado!), 
é preciso ter bom senso e seguir alguns 
mandamentos para evitar contamina-
ção:

1º Mandamento: Não abrirás arqui-
vos anexos enviados por desconhecidos. 
Principalmente se a mensagem tratar de 
pornografia ou vantagens financeiras. 
Simplesmente apagarás a mensagem.

2º Mandamento: Se não souberes do 
que se trata o anexo, não o abra. Mesmo 
que o e-mail seja de um conhecido.

3º Mandamento: Assunto e remeten-
te ajudam a identificar vírus. Se chegar 
um e-mail com um título engraçado, cui-
dado: vírus à vista. Atentarás também 
para os e-mails sem remetente ou assun-
to. Vermes modernos atacam ao abrir a 
mensagem, sem que abras o anexo.

4º Mandamento: Deletarás as cor-
rentes e e-mails indesejados (spam). 
Não encaminharás nem responderás 
a nenhum deles pois ao pedir que um 
spammer tire teu endereço da lista, tu só 
fazes confirmar teu endereço para ele.

5º Mandamento: Atualizarás sempre 
seu antivírus. Cerca de 200 mil novos 
vírus são criados por dia.

6º Mandamento: Farás backup de 
todos os seus arquivos, e manterás da-
dos atualizados na nuvem para não per-
der informações. 

7º Mandamento: Só farás downloads 
de sites confiáveis. Caso seja necessário 
baixá-lo, gravarás o arquivo em um pen-
drive e, então, passarás o antivírus.

8º Mandamento: Nunca abrirás arqui-
vos anexos com extensões PIF ou VBS, e 
terás precaução redobrada com os EXE 
ou COM. Esses arquivos são rotinas que 
descarregam o vírus em teu computador. 

9º Mandamento: Assim que rece-
beres um e-mail que pareça infectado, 
procura avisar os remetentes dos e-mails 
imediatamente anteriores, para que eles 
chequem seus sistemas e parem de ficar 
enviando essas bombas virtuais!

10º Mandamento: Bom senso tem 
atualização mais rápida que antivírus. 
Não deixarás a curiosidade te vencer. 
Basta pensar no trabalho que dará recu-
perar arquivos e formatar o disco. 

infoviaAJUFE participa de ato público 
contra a Reforma da Previdência

 A Associação dos Juízes Federais do 
Brasil (AJUFE) e entidades quem com-
põem a Frente Associativa da Magistratura 
e do Ministério Público (Frentas) realiza-
ram no dia 15/2 ato público para chamar a 
atenção da sociedade e do Congresso con-
tra o atual texto da PEC 287, da Reforma 
da Previdência.

  O presidente da AJUFE, Roberto Velo-
so, frisou a importância da atuação da en-

tidade em conclamar a sociedade a partici-
par das discussões sobre a reforma. Veloso 
informou que a associação apresentará cin-
co emendas propondo mudanças no texto 
que está sendo discutido no Congresso.

Na opinião do magistrado: “A mudan-
ça da regra da aposentadoria por tempo 
de contribuição para o critério da idade 
atinge os servidores públicos e aqueles 
ligados ao regime geral da Previdência. 
Na nossa carreira, quem ingressou depois 
de 2013 já está incluído no regime geral. 
Nós estamos apresentando cinco emendas 
aos parlamentares, referentes a atividades 
da magistratura e do Ministério Público. 
Principalmente, estamos pleiteando que a 
regra de transição alcance quem hoje está 
no regime, para que permaneça no regime 
e que a reforma atinja quem ingressou de-

pois de sua aprovação. A AJUFE participa 
dos movimentos que buscam uma melho-
ria do sistema."

 Veloso também observa que a cobran-
ça dos devedores da Previdência poderia 
aliviar a carga que está prestes a ser im-
posta ao trabalhador. “É preciso ver que há 
uma sonegação fiscal imensa no Brasil, 
mais de R$ 400 bilhões em sonegação fis-
cal. Se essa cobrança fosse feita, o déficit 
estaria resolvido. É preciso levar em con-
sideração o volume de recursos públicos 
que são desviados por meio de corrupção. 
São matérias que afetam a Previdência 
Social. O trabalhador brasileiro não pode 
ser responsabilizado sozinho”, analisa o 
presidente da AJUFE.        

Fonte: AJUFE

TRF1 divulga resultado preliminar 
do Selo Estratégia em Ação

A Presidência do TRF 1, por meio da 
Circular Presi 17 de 14/02/2017, divul-
gou o resultado preliminar, homologado 
pela Comissão Avaliadora do Selo Estra-
tégia em Ação.

O Selo, instituído pela Portaria Pre-
si 348/2016, é uma honraria concedida 
pelo TRF1 para incentivar o conhecimen-
to, a gestão e o cumprimento das metas 
estratégicas nas unidades jurisdicionais da 
1ª Região. O Selo Estratégia em Ação tem 
quatro categorias: Diamante, Ouro, Prata e 
Bronze.

Na categoria Unidades Judiciais, de um 
total de 368 unidades em funcionamento 
(varas + JEFs + Relatorias de Turmas Re-
cursais), 54 foram premiadas (14,67%), 
sendo 10 com selo diamante, 29 com selo 
ouro, 12 com selo prata e 3 com selo bron-
ze. 

Das 54 unidades judiciais premiadas: 
51 são unidades localizadas nas capitais 
e 3 no interior; 4 são varas federais cíveis, 

2 são varas gerais com JEF adjunto, 3 são 
varas criminais com JEF adjunto, 22 são 
varas de JEFs e 23 são relatorias de tur-
mas recursais

A Seção Judiciária de Minas Gerais 
receberá o Selo Diamante, por ter sido 
a seccional que mais pontuou em toda a 
Região quanto ao cumprimento de metas 
estratégicas no período de janeiro a de-
zembro de 2016. 

A Seção Judiciária do Amapá recebe-
rá o Selo Ouro, pela segunda colocação; 
Goiás e Rondônia empataram na terceira 
posição e receberão o Selo Prata; e a Sec-
cional do Distrito Federal será contempla-
da com o Selo Bronze por ter atingido a 
quarta maior pontuação.

Para o Selo Ouro, das 29 unidades ha-
bilitadas, 9 são da Bahia, Estado com o 
maior número de representantes nessa ca-
tegoria. São elas: a 23ª Vara de JEF, os seis 
relatores da 1ª e da 2ª Turmas Recursais, 

o 2º relator da 3ª Turma Recursal, e o 1º 
relator da 4ª Turma Recursal.

Na categoria Prata, entre as 12 unida-
des habilitadas está a 10ª Vara da Bahia.

Nenhuma unidade judicial da Seção Ju-
diciária da Bahia está entre as 10 que se 
habilitaram na fase preliminar para o re-
cebimento do Selo Diamante ou para as 3 
que disputam o Selo Bronze

Os juízes e diretores de Foro podem 
apresentar recurso do resultado preliminar.


