
Operação Pente Fino

Nesse mês de agosto está sendo realizada a operação pente fino para
os beneficiários do auxílio de incapacidade temporária (auxílio
doença). A operação deve ocorrer até o mês de dezembro. A ação é
para identificar benefícios que são pagos de forma indevida, bem
como combater irregularidades nos cadastros, principalmente aos
benefícios concedidos sem data de cessação por mais de seis meses
e que ainda não foi realizada perícia médica.
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LEI DISTRITAL Nº 6.930/2021

Proibição de oferecimento de
empréstimo por meio de
ligação telefônica.

Foi publicada no dia 03 de agosto e já se encontra em vigor a Lei
Distrital que veda às instituições financeiras, no âmbito do Distrito
Federal, de ofertar e celebrar contrato de empréstimo financeiro e
cartão de crédito consignado com idosos, aposentados e pensionistas
por meio de ligação telefônica. Em caso de descumprimento, a
instituição financeira será multada no valor de R$ 200.000,00 mil reais
por contrato celebrado nesta modalidade. Em caso de reincidência
dentro do mesmo ano fiscal, a instituição financeira poderá até mesmo
ter sua inscrição estadual cancelada, ficando assim impedida de
exercer sua atividade no Distrito Federal, sem prejuízo do pagamento
da multa aplicada. 



Atualmente com o acesso à internet literalmente na palma da mão, tornou-se
muito cômodo fazer qualquer tipo de pesquisa pelo buscador do Google.
Cientes dessa prática, os estelionatários criam páginas falsas com as cores,
logotipos, slogans e outras características de identidade visual de lojas online
conhecidas e até de grandes bancos. Quem clica nos links desses sites falsos
acaba fornecendo seus dados pessoais e bancários, realizando pagamentos
para pessoas ou empresas inidôneas. Assim ao entrar em sites de lojas ou
instituições bancárias, fique atento: verifique erros gramaticais e ortográficos
do site; verifique links com nomes estranhos que não tem relação com o nome
da loja ou do banco; não realize a pesquisa pelo Google. É recomendado que
digite o endereço do site que pretende visitar; somente entre em contato com
a instituição pelos seus canais oficiais de comunicação; caso haja contato
por e-mail, fique atento se o endereço do e-mail está correto e se
corresponde a empresa ou banco ao qual está se dirigindo. Reaver o dinheiro
pago aos estelionatários não é uma tarefa fácil, visto que após o
recebimento, o valor é rapidamente gasto ou enviado para outras contas.
Portanto, caso tenha entrado em um site falso e inseriu seus dados pessoais e
bancários, entre imediatamente em contato com a instituição bancária para
bloquear a sua conta. A atenção e a cautela são os maiores aliados para não
ser vítima desse tipo de fraude eletrônica.
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GOLPE DENOMINADO
“PHISHING”

Quer ficar informado? 
Siga o escritório SBV Advogados nas
redes sociais e fique sempre por
dentro das novidades do direito.
 
SBV ADVOGADOS

SBV.ADV.BR

SBV.ADV
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Phishing" é uma técnica de crime
cibernético que usa fraude,
truque ou engano para manipular
as pessoas e obter informações
confidenciais. 


