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Aniversariantes
Hoje:  Odilon Lopes Paiva (SECAD), Is-
rael Nunes (Ilhéus) e Valdeci de Jesus 
Souza (Express Clean). 
Amanhã: Alberto Luiz Filho (Jequié), Fá-
bio Lopes Rodrigues (Guanambi), André 
Gustawo de Lima e Silva (Ilhéus), Neila 
Carla Rodrigues (Campo Formoso) e Yan-
ne Vieira (Feira de Santana). 
Domingo: Nara Goreth Pereira (Pau-
lo Afonso), Eive Cristine Meneses (7ª 
Vara), Stela de Fátima Fagundes (Vitória 
da Conquista), Evaldo Pereira Melo (NU-
CAF), Irenildo Miranda (9ª Vara), Luisa 
Fonseca Tapioca (Turma Recursal), Pa-
trícia Gonzáles Lima (22ª Vara) e Jorge 
Braga (Tectenge). 
Segunda-feira: Heloisa Guimarães Soa-
res Doria (11ª Vara), Bruno Nascimen-
to (21ª Vara), Natalia das Águas Costa 
de Jesus (9ª Vara), Camila Andrade da 
Cunha Matos (DIREF), Patrícia Gonçal-
ves El Chami Santos (Feira de Santana) 
e Thiago Portugal Ferradeira (Eunápolis). 
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Dez mandamentos 
para se defender 

dos vírus de e-mail 
Para se pro-

teger das pragas 
virtuais, além 
de um bom an-
tivírus atuali-
zado, é preciso 
ter bom senso 
e seguir alguns 
mandamentos:

1º manda-
mento - Não 
abrirás arquivos 
anexos enviados 
por desconhecidos. Principalmente se a 
mensagem tratar de pornografia ou van-
tagens financeiras. Simplesmente apa-
garás a mensagem.

2º mandamento - Se não souberes 
do que se trata o anexo, não abra. Mes-
mo que seja de uma pessoa conhecida.

3º mandamento - Assunto e remeten-
te ajudam a identificar vírus. Se chegar 
um e-mail de alguém famoso ou com um 
título engraçado, cuidado: vírus à vista. 
Atentarás também para os e-mails sem 
remetente ou sem assunto. Os vermes 
modernos podem atacar-te ao abrir uma 
mensagem, sem que abras um anexo.

4º mandamento - Deletarás correntes 
e spams. Não encaminharás ou respon-
derás esses e-mails. Ao pedir que um 
spammer tire teu endereço da lista, só 
fazes confirmar teu endereço para ele.

5º mandamento - Atualizarás sempre 
seu antivírus. Cerca de 200 novos vírus 
são descobertos todo mês.

6º mandamento - Farás backup dos 
seus arquivos e os manterás atualizados 
para não perder informações.  

7º mandamento - Só farás downloa-
ds de sites confiáveis. Caso seja neces-
sário baixá-lo, gravarás em um pen drive 
e, então, passarás o antivírus.

8º mandamento - NUNCA abrirás ar-
quivos anexos com as extensões PIF ou 
VBS, e terás precaução redobrada com 
os EXE ou COM. que descarregam o ví-
rus em teu computador. Apagarás o e-
-mail imediatamente, mesmo que o ane-
xo tenha outra extensão (por exemplo: 
nome.jpg.pif).

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. 
Precaução: apagarás as mensagens es-
tranhas e não deixarás a curiosidade te 
vencer. Basta pensar no trabalho que 
dará recuperar arquivos, perder outros, 
redigitar textos e formatar o disco rígido.

infovia

18ª Vara se despede de servidora
A servidora Márcia Regina Lins Maga-

lhães, analista judiciário, despediu-se na 
última quarta-feira, 19/3, da 18ª Vara, 
unidade onde esteve lotada por pouco 
mais de um ano. A servidora já está in-
tegrada ao time da ASJUR, ao lado das 
assistentes jurídicas Camila Andrade e 
Maria de Fátima Riccio.

À sua despedida, fizeram questão de 
comparecer colegas e estagiários da 18ª 
Vara, bem como terceirizados e vários ou-
tros colegas de Márcia da 8ª Vara, onde ela 
também já atuara no passado.

Na ocasião, a diretora de Secretaria da 
18ª Vara, Patrícia Moraes Menezes, ofere-
ceu, em nome de todos os demais servi-
dores, um buquê de flores à colega e disse 

que todos sentirão muito a sua falta devido 
ao seu grande comprometimento com o 
trabalho e afirmou que a sua integração à 
equipe foi completa e em muito pouco tem-
po. Disse também que todos se sentiram 
agraciados pela sua companhia sempre de-
dicada. Além disso, segundo Patrícia, a co-
lega deixará uma lacuna naquela Unidade 
e desejou-lhe muito sucesso na sua nova 
atividade na DIREF.

Sensibilizada, Márcia disse estar muito 
agradecida com as palavras dos colegas e 
declarou ter sido muito feliz no curto tempo 
em que permaneceu na 18ª Vara, elogian-
do a equipe pela sua união e sinceridade, 
garantindo ter sido um lugar que aprendeu 
rapidamente a gostar de trabalhar.

Não será mais devida ajuda de custo 
para servidores nas remoções a pedido

O Conselho da Justiça Federal alterou 
as Resoluções 3 e 4 de 2008 para adequá-
-las à Medida Provisória 632/2013, que 
proibiu o pagamento da ajuda de custo aos 
servidores nos casos de remoções a pedi-
do. Recentemente, as mesmas resoluções 
do CJF haviam sido modificadas pelas 
Resoluções 228 e 229 de 2013, por de-
terminação do CNJ – o qual estabeleceu o 
pagamento da ajuda sob a premissa de que 
inclusive nesses casos preponderaria o in-
teresse público sobre o privado, a exemplo 
do que sempre aconteceu aos magistrados.

Para o corregedor-geral da Justiça Fede-
ral que relatou a matéria, ministro Arnaldo 
Esteves Lima, até surgir a determinação do 
CNJ, distinguia-se, administrativamente – 
para fins de reconhecimento da ajuda de 
custo – se a remoção era a pedido ou de 
ofício (no interesse da Administração), con-
forme as hipóteses previstas no artigo 36 
da Lei 8.112/90. No caso da remoção a 
pedido, ao contrário da de ofício, a verba 

era considerada indevida. Segundo o mi-
nistro, o argumento do CNJ se fundamen-
tou no entendimento de que a remoção dos 
servidores, a exemplo dos magistrados, 
sempre ocorre no interesse público.

“Na linha de raciocínio adotada, to-
das as remoções – de magistrados e ser-
vidores, a pedido ou de ofício – ocorrem 
atendendo ao interesse público, atraindo 
a incidência da ajuda de custo”, comen-
tou o membro do CJF em seu voto. Ocor-
re que, com a edição da MP 632/2013, 
o Poder Executivo expressamente proibiu o 
pagamento de ajuda de custo a servidores 
públicos federais em remoções a pedido. 
Com isso, o CJF consultou suas áreas de 
apoio técnico para adequação das resolu-
ções sobre o tema.

“A referida MP visou unicamente a 
coibir a extensão interpretativa que o CNJ 
realizou ao citado julgamento, conceden-
do ajuda de custo em remoção a pedido 

de servidor com efeitos gerais. É dizer, de 
outra forma, que essa medida provisória 
devolveu ao tema o tratamento que histó-
rica e tradicionalmente teve: de não paga-
mento da verba, nesses casos. Embora não 
concorde com a ‘justiça’ dessa alteração 
legal, não há como negar seu efeito e a 
sua extensão”, pontuou o ministro.

De acordo o corregedor-geral e con-
forme orientação da Assessoria Jurídica 
do CJF, foi preciso apenas alterar os atos 
que regulamentam o direito, ou seja, as 
Resoluções 3 e 4 de 2008 do Conselho. 
Além disso, segundo a área técnica, não 
foi necessária a revogação dos atos mo-
dificadores, ou seja, das Resoluções 228 
e 229 de 2013. As mudanças limitam a 
vedação de pagamento de ajuda de custo 
às remoções a pedido de servidores. Nada 
foi alterado nas resoluções com relação 
aos magistrados, porque para eles a verba 
é devida com base no art. 65, I da Lei 
Orgânica da Magistratura.


