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HOW TO: Remover um e-mail de todas as caixas de correio (Pro Tip)

No How To deste mês vamos falar duma funcionalidade avançada existente no 365, que é a de removermos um email de todas 
as caixas de correio do nosso tenant de Microsoft 365.
Esta possibilidade é extremamente útil quando precisamos de remover emails potencialmente perigosos ou de alto risco como 
por exemplo:

 •  Mensagens que contenham anexos perigosos ou com vírus.
 •  Mensagens de Phishing.
 •  Mensagens com dados sensíveis ou confidenciais.

Como esta é uma funcionalidade bastante poderosa, a sua má utilização pode ter consequências imprevisíveis, pelo que é 
necessário atribuir um role específico (Search and Purge) ao administrador que for efetuar este procedimento.

Convém também realçar que esta funcionalidade apenas permite apenas remover 10 mensagens de cada vez, uma vez que foi 
pensada como uma forma de responder a incidentes, e não para eliminar todo o conteúdo das caixas de correio.

Vamos então ver como utilizar esta funcionalidade.
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1. Efetuar uma ligação ao Powershell de Security & Compliance com o comando Connect-IPPSSession.
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2.  De seguida introduzir as credenciais do utilizador com as permissões referidas anteriormente:
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3. Vamos então criar uma pesquisa tendo por base os seguintes requisitos:
 •  As mensagens terão de ter sido recebidas entre 11/07/2021 e 18/07/2021.
 •  O assunto das mesmas terá sido “Action Required”
Isto em Powershell, usando o cmdlet New-ComplianceSearch, resulta no sequinte query:

$Pesquisa=New-ComplianceSearch -Name “Remove Phishing Message” -ExchangeLocation All -ContentMatchQuery 
‘(Received:7/11/2021..7/18/2021) AND (Subject:”Action required”)’

4. Uma vez criada a pesquisa, vamos dar início com o seguinte comando:

Start-ComplianceSearch -Identity $Pesquisa.Identity 
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5. Para consultarmos o estado da pesquisa, podemos usar o cmdlet Get-ComplianceSearch:

6. Uma vez a pesquisa, podemos usar o seguinte comando para apagar as mensagens da pesquisa:

New-ComplianceSearchAction -SearchName “Remove Phishing Message” -Purge -PurgeType SoftDelete 

7. Com o comando anterior, as mensagens são movidas para a pasta Itens eliminados e ainda podem ser recuperadas pelos utilizadores. 
Se quisermos que as mesmas não sejam passíveis de serem recuperadas pelos utilizadores, devemos usar a opção Hard Delete:

New-ComplianceSearchAction -SearchName “Remove Phishing Message” -Purge -PurgeType HardDelete 


