
Aniversariantes
Hoje:José Carlos da Silva Neves (Vitória 
Conquista), Shirlei dos Santos Oliveira 
(Campo Formoso), Leandro Estrela da Sil-
va (NUASG) e Amanda Kruschewsky (NU-
ASG). Amanhã: Dra. Karin Almeida Weh, 
juíza federal da 13ª Vara, Geovana de 
Oliveira Soares (16ª Vara), Jossua Lopes 
Santos (23ª Vara), Jamylle Santos Leahy 
(11ª Vara), Laira Braga e Castro (NUCRE), 
Suzanna Karla Nascimento e Pollyanna 
Falconery (ambas de Feira de Santana).
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Ajude a evitar
Spams na rede

da Justiça Federal
A Justiça Federal recebe diariamen-

te milhares de spams (mensagens com 
pragas virtuais ou com finalidade de pro-
paganda).

O Tribunal Regional Fedeal da 1ª Re-
gião dispõe de um serviço anti-spam que 
bloqueia automaticamente muitas dessas 
mensagens. Todavia, devido à constante 
mudança de remetentes e textos dos e-
mails, algumas mensagens indesejáveis 
passam pelo filtro.

O TRF1 solicita que mensagens sus-
peitas sejam encaminhadas ao Bloqueio 
Spam (bloqueio.spam@trf1.jus.br), a fim 
de melhorar o serviço de bloqueio.

Spams estão associados a ataques à 
segurança da Internet e do usuário, sendo 
responsável pela propagação de códigos 
maliciosos, disseminação de golpes e ven-
da ilegal de produtos.

Os spams podem causar:

1) Perda de mensagens importantes de-
vido ao grande volume de spam.

2) Conteúdo impróprio ou ofensivo.

3) Não recebimento de e-mails por su-
peração do tamanho da caixa postal.

Alguns problemas relacionados a spam 
que provedores e empresas costumam en-
frentar são:

1) Impacto na banda: o volume de trá-
fego gerado pelos spams faz com que seja 
necessário aumentar a capacidade dos 
links de conexão com a Internet.

2) Má utilização dos servidores: boa 
parte dos recursos dos servidores de e-mail, 
como tempo de processamento e espaço 
em disco, são consumidos no tratamento 
de mensagens não solicitadas.

3) Inclusão em listas de bloqueio: um 
provedor que tenha usuários envolvidos em 
casos de spam pode ser incluída em listas 
de bloqueio e prejudicar o envio de e-mails 
dos usuários.

Os spammers utilizam diversas técni-
cas para coletar e-mail, desde a compra de 
bancos de dados até a produção de suas 
próprias listas, geradas a partir de listas de 
nomes presentes em dicionários e/ou da 
combinação de caracteres alfanuméricos 
e por meio de códigos maliciosos projeta-
dos para varrer o computador infectado em 
busca de e-mails que, posteriormente, são 
repassados para os spammers. 

TRF1 julga apelações em sentença
da 13ª Vara e considera que desemprego
não autoriza redução de parcelas do SFH

A 5ª Turma do TRF1 negou pedido de 
redução de prestações de contrato do SFH 
a mutuário que deixou de pagar parcelas 
após perder o emprego. A decisão foi unâ-
nime após o julgamento de apelações in-
terpostas pelo autor e pela Caixa Econômi-
ca Federal contra sentença do juiz federal 
Carlos Alberto Gomes da Silva, na ocasião 
em atuação na 13ª Vara, que julgou par-
cialmente procedente o pedido de revisão 
das prestações e do saldo devedor e deter-
minou à CEF o congelamento das parcelas, 
até que o autor comprove que se restabele-
ceu financeiramente.

A CEF alegou que a perda ou diminuição 
de renda não obriga o agente financeiro a 
observar o percentual de comprometimento 
sobre nova renda ou salário remanescente, 
tendo o mutuário direito a uma renegocia-
ção com o credor, dentro da sua capacida-
de de pagamento de acordo com o tempo 
restante e o saldo devedor mútuo, entre ou-
tras condições. A instituição afirmou que a 
renegociação visa a restabelecer o compro-
metimento inicial da renda e não diminuir 

o valor das prestações quando o devedor 
desejar mudar de emprego ou profissão.

O mutuário sustentou que as prestações 
do financiamento foram honradas pontual-
mente até que não conseguiu mais manter o 
pagamento em decorrência de desemprego 
involuntário, sendo forçado a sustentar sua 
família apenas com a renda da venda de 
quitutes caseiros, totalizando R$ 260,00 
mensais. O devedor desejava continuar a 
quitar as prestações referentes ao imóvel, 
mas não se conformava com os valores 
apresentados pela CEF, que, afirmou, es-
tariam dissociados das regras contratuais 
e legais. Alegou que procurou o banco para 
renegociar a dívida, mas não conseguiu, 
diante da proposta da instituição de paga-
mento das prestações em atraso, que com-
prometem 86,75% de sua renda informal.

O Plano de Equivalência Salarial  es-
tabelece que as parcelas sejam reajus-
tadas mediante aplicação do percentual 
de aumento do rendimento que implique 
elevação da renda bruta dos devedores. O 
dispositivo também estabelece que o novo 
valor não excederá o percentual máximo de 
renda bruta dos devedores, com base nos 
rendimentos do mês anterior ao do venci-
mento do encargo.

A perícia realizada atestou que no perí-
odo anterior ao da perda de emprego não 
foi observada qualquer divergência em re-
lação ao comprometimento da renda e as-
sim, não haveria inobservância do Plano 
de Equivalência Salarial para reajustes das 
prestações, tampouco seria possível a re-
dução do encargo mensal ao patamar que 
o mutuário pleiteia.

Cinco anos de Obras-Primas da Semana
A coluna Obra-prima da Semana completou cinco anos de existência. A primeira vez 

que a veiculamos no JFH foi em 11 de junho de 2008. Naqueles primeiros doze meses, 
por aqui passaram 12 obras de arte dos mestres: Picasso, Portinari, Matisse, Goya, 
Caravaggio, Frida Kahlo, Van Gogh, Vermeer, Klimt, Camille Claudel, Rodin e Bernini.

No segundo e terceiro anos, mais 22 obras-primas de grandes autores foram des-
tacadas, entre eles: Keith Haring, Miró, Delacroix, Tassila do Amaral, Edward Hopper, 
Norman Rockwell, Diego Rivera, Salvador Dali, Rafael Sanzio, Rembrandt, Degas, Ben-
venuto Cellini, Léger, Modigliani, Matisse e Braque.

No quarto ano, destacamos 16 
obras-primas, entre gravuras, pin-
turas e esculturas de artistas como, 
entre outros, Beatriz Milhazes, Pierre 
e Gilles, Volpi, Caribé, Anita Malfati, 
Chagall, Giacometti, Cranach, Victor 
Brecheret e Andy Warhol.

E no quinto ano, demos espaço 
novamente para Frida Kahlo, Porti-
nari e Tassila do Amaral, mas tam-
bém abrimos chance para, entre 
outros: Demian Hirst, Botero, Cana-
letto e Pierre Verger. Na ilustração 
ao lado, veja um mosaico feito com 
algumas das obras.

A apreciação da arte desenvolve 
a sensibilidade de descobrir as qua-
lidades da obra artística. A partir da 
arte, educa-se o senso estético para 
a qualidade das imagens. Conhecer 
um pouco sobre o autor e o período em que ele se insere também ajuda a desfrutar da 
beleza da obra e a sentir plenamente todas as emoções que ela provoca. Conhecer e 
aprender a apreciar plenamente uma obra de arte é como entrar num nível mais eleva-
do de sensibilidade. Assim, o JFH valoriza a sensibilidade dos seus leitores, contando 
um pouco da história das obras e dos seus criadores. Desfrute delas.

Obra-prima da SemanaSupremo arquiva 
Reclamação sobre IR 
sobre férias de juízes
Por entender que não houve usurpação 

de competência originária do STF, o minis-
tro Teori Zavascki arquivou a Reclamação 
16.359 da União contra decisão do Ju-
ízo da 17ª Vara do Distrito Federal que, 
ao analisar demanda da Associação dos 
Juízes Federais do Brasil, determinou a 
não incidência do IR nas parcelas de terço 
constitucional de férias. 

A decisão, baseada no entendimento de 
que os pagamentos têm natureza indeniza-
tória, determinava que a Fazenda Nacional 
devolvesse os valores recolhidos indevida-
mente. Na Reclamação, a União afirma 
que a Justiça Federal usurpou competência 
do Supremo Tribunal Federal, pois o tema é 
de interesse direto da magistratura. 

O ministro Teori Zavascki afirmou que 
não há usurpação de competência do STF. 
De acordo com ele, não há na causa qual-
quer elemento para concluir que apenas os 
juízes seriam beneficiados com a não inci-
dência do imposto.
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