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Infox

Dia do Amigo

Informática capacita analistas para
implantar sistema na 5ª Região.

Por unanimidade, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) aprovou, esta semana, três
novas súmulas, que servirão de parâme-

socioeducativa, é nula a desis-
tência de outras provas em face
da confissão do adolescente”.
Originário do latim, o termo “sú-
mula” significa resumo. Portan-
to, no Poder Judiciário é um
resumo das reiteradas deci-
sões tomadas pelos tribunais
superiores sobre determinada
matéria. Desse modo, ques-
tões que já foram exaustiva-
mente decididas podem ser
resolvidas de maneira mais
rápida considerando os
precedentes julgados.

Superior Tribunal de Justiça aprova novas súmulas
tro para futuros julgamentos da Corte. A
primeira súmula refere-se ao Direito
Previdenciário e duas tratam do Direito
Penal. A súmula nº 340 estabelece que
“a lei aplicável à concessão de pensão
previdenciária por morte é aquela vigente
na data do óbito do segurado”. A de nº
341 beneficia os detentos que estudam,
considerando que “a freqüência a curso
de ensino formal é causa de remição de
parte do tempo de execução de pena
sob regime fechado ou semi-aberto”. Já
a súmula nº 342 prioriza o depoimento de
adolescente infrator, prevendo que “no
procedimento para aplicação de medida

Permutas
O Analista Judiciário Hedwio Car-

valho (STJ) quer permutar com
servidor da 5ª Região,

preferencialmente do Ceará.
Contato: (85) 3452.2790.

Criminosos digitais aproveitam o
interesse em torno do acidente com o
vôo JJ3054 da TAM para enviar
mensagem que instala um “cavalo-de-
tróia” para roubar senhas. A mensagem
“Assessoria de Imprensa – TAM” dá um
telefone 0800, que seria do Programa
de Assistência às Vítimas e Familiares.
No final, vem a frase “Clique AQUI para
ver o vídeo gravado pelo circuito interno
da INFRAERO. Segundo a Websense,
o link na palavra AQUI leva a um site
localizado na Coréia, que contém

códigos maliciosos. Só que na frase
com o link há uma falha dos criminosos
contendo Aeroporto de Guarulhos e não
de Congonhas. Se o destinatário da
mensagem clica no link e autoriza o
prosseguimento da operação, instala
um “cavalo-de-tróia” que se conecta a
outro site para baixar e instalar um
segundo programa e roubar
informações do usuário. O alerta foi
recebido pela Subsecretaria de
Informática do TRF5. Informações:
ramal 9360.

Cuidado com e-mails sobre acidente da TAM
Hoje é o último dia de apresentação da
peça Por Elise, na qual o homem é
posto frente a frente com seus
sentimentos. O espetáculo teatral
começa às 20h, no Teatro Apolo
(Recife Antigo). Neste sábado, às 22h,
o cantor Nando Reis lança o CD Luau
MTV com um show no Caxangá Golf
Club. No domingo, o Teatro Santa
Isabel apresenta grupos de dança
locais na Mostra Brasileira de Dança,
a partir das 19h. A mostra deste ano vai

enfatizar os trabalhos desenvolvidos em
Pernambuco, como o Balé de Cultura
Negra do Recife.

Programação Cultural para fim-de-semana

Por Elise


