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Processos judiciais aumentam 
durante a quarentena por golpes 

na internet e casos de família

O número de processos judiciais 
vêm tomando uma proporção 
cada vez maior durante a qua-

rentena. Em tempos de pandemia da 
Covid-19, os crimes cibernéticos e 
processos de Família têm disparado e 
já são em muito maior número em com-
paração com o mesmo período antes 
do isolamento social e do lockdown.

Especialistas apontam que com 
o aumento da convivência entre os 
companheiros, a crise econômica e 
com os filhos em casa, muitos casais 
tem procurado por ações de divórcio, 
regulamentação e pensão e guarda dos 
filhos. Além disso, os crimes cibernéti-
cos tiveram um salto, gerando prejuízo 
financeiro as famílias justamente em 
um momento em que o desemprego é 
a realidade no país.

A advogada especialista em crimes 
cibernéticos, Lorrana Gomes, da L Go-
mes Advogados, revela quais têm sido 
os golpes mais comuns neste período 
da quarentena. Confira:

Boleto no whatsapp
Entre os golpes mais frequentes está 

aquele em que a vítima recebe um 
boleto via whatsapp ou e-mail para 
negociar o pagamento de um débito 
que de fato existe: “no entanto a vítima 
acaba pagando um boleto falso. Isso 
acontece porque a própria vítima é in-
duzida a fornecer dados como a data de 
vencimento do boleto, nome completo 

e valor a ser negociado, facilitando o 
criminoso no envio do boleto com os 
dados corretos”, revela a advogada.

Falsa renegociação da Financeira
Outro crime comum é quando a víti-

ma recebe uma ligação dizendo ser de 
uma instituição financeira: 
“a pessoa que telefona 
informa sobre um vínculo 
verdadeiro com uma fi-
nanceira e, ao ver que as 
informações conferem, a 
vítima acaba passando 
dados como nome, CPF, 
entre outros. Há casos em 
que a vítima chega a infor-
mar até mesmo a senha do 
banco, permitindo que os 
criminosos realizem trans-
ferências online.”

É possível recuperar os valores 
extorquidos por golpistas

A advogada revela que seu escritório 
tem recebido muitos casos de pedidos 
de recuperação de valores que foram 
indevidamente obtidos por golpistas, 
o que aponta para o crescimento da 
incidência de golpes como estes duran-

te a quarentena: “Para a recuperação 
dos valores, uma das teses utilizadas 
pelos juristas é a tese do do risco da 
atividade, onde se argumenta que a 
instituição financeira possui a obriga-
ção objetiva em reparar o dano causado 
ao consumidor. Temos argumentado 

diante da multipli-
cação dos casos que 
agora, em isolamento, 
as pessoas possuem 
maior tendência a se-
rem manipuladas, pois 
estão mentalmente 
fragilizadas. Por outro 
lado, os criminosos se 
aperfeiçoam cada dia 
mais. Ou seja, temos o 
cenário perfeito para 
esse tipo de crime.”

Como evitar ser 
vítima de golpes

O conselho da especialista para evitar 
golpes é ter cuidado ao fazer transações 
bancárias e pagar boletos de forma on-
line, pensar antes de agir: "E, em caso 
de dúvidas, entrar em contato com a 
instituição financeira para verificar a 
autenticidade das informações.”
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“Os crimes 
cibernéticos tiveram 
um salto, gerando 
prejuízo financeiro 
as famílias 
justamente em um 
momento em que 
o desemprego é a 
realidade no país.”

Reprodução / MF Press Global

A advogada Lorrana Gomes relata que com o aumento de casos durante a pandemia do novo Coronavírus, 
também aumentou o número de processos relativos a crimes cibernéticos e processos de família, como 
consequência de mais tempo online e de confinamento familiar.

OpiniãO
A importância do 

compromisso 
contra a corrupção

A discussão a respeito 
das leis anticorrupção 
tem ganhado cada 
vez mais fôlego nos 
últimos anos

Da crescente impor-
tância da função 
de Compliance até 

a aprovação recente do 
projeto 435/2016 pela Co-
missão de Constituição 
e Justiça do Senado, que 
promove alterações à “Lei 
Anticorrupção”, que poderá 
vir a exigir a certificação do 
funcionamento dos progra-
mas de integridade como 
condição para atenuar 
sanções administrativas 
- um longo caminho foi 
percorrido pelas empresas 
brasileiras, elevando o grau 
de governança corporativa 
e mitigando sanções futuras 
por descumprimento de 
padrões éticos e legais.

Entender quais são as leis 
e como aplicá-las no contex-
to corporativo é o desafio de 
todos os gestores alinhados 
com a área de Compliance, 
em companhias de todos 
os portes. Como transmitir 
aos colaboradores a impor-
tância de “seguir as regras” 
sem parecer uma tarefa en-
fadonha? Como garantir que 
resultados práticos sejam 
obtidos e como avaliá-los 
ao longo do tempo?

Essas são questões co-
muns a diferentes empresas 
e a diferentes setores de 
atividade. E iniciativas que 
variam desde a criação de 
canais de denúncias ou de 
ouvidoria à ampla divulga-
ção, interna e externa, de 
Códigos de Conduta e de 
políticas de Integridade têm 
sido cada vez mais adotadas 
como forma de conscienti-
zar colaboradores de todos 
os níveis hierárquicos a 
respeito da importância de 
ser uma voz ativa contra a 
corrupção.

A recompensa de investir 
nessas medidas já é notável 
em algumas corporações. 
A busca por certificações 
como a ISO 37001, que versa 
sobre “Sistemas de Gestão 
Antissuborno”, já é algo real 
em muitos países e agora 
também ganha força no 
Brasil. Obtê-la não é um pro-
cesso necessariamente fácil 
e exige a implementação das 
ferramentas e equipes ade-
quadas e a manutenção pe-
riódica, mas trata-se de um 
investimento consistente e 
do reconhecimento como 
uma organização renomada 
no que diz respeito às boas 
práticas de ética no mundo 

corporativo.
Aliás, ser reconhecido 

como uma companhia ética 
já é algo que ultrapassa as 
barreiras e prédios do uni-
verso corporativo. É preciso 
mostrar essa qualidade de 
ponta a ponta dentro das 
companhias – das áreas de 
produção aos Órgãos Dire-
tivos, mais especificamente. 
Por isso, companhias tam-
bém investem em certifi-
cações que atestem outros 
atributos ligados à ética, 
como a sustentabilidade e 
a diversidade, por exemplo.

A integração das empre-
sas em índices como, por 
exemplo, o Dow Jones, 
Bloomberg Gender-Equa-
lity Index e FTSE4Good, 
mostra como a busca por 
um modo de produção efi-
caz e sustentável também é 
relevante para organizações 
lograrem resultados cada 
vez melhores ao longo do 
tempo. Num futuro iminen-
te, a bola da vez é a Lei Geral 
de Proteção de Dados. 

A entrada em vigor dessa 
norma em território bra-
sileiro deverá trazer ainda 
mais fôlego a essa discussão 
e acirrar cada vez mais a 
busca por verificações inde-
pendentes que comprovem 
companhias éticas e seguras 
a fim de gerar confiança – 
dentro e fora do país. As 
companhias que já perce-
beram o quão necessária e 
essencial essa mudança é, já 
podem atestar os benefícios 
e resultados obtidos a partir 
do combate à corrupção e 
da valorização dos preceitos 
éticos. 

Em um mundo em que a 
informação circula o tempo 
todo, é fundamental estar 
atento e prevenir todas as 
possíveis brechas e falhas 
geradas por um ambiente 
sem ética, controles inter-
nos e conscientização em 
relação aos impactos que 
poderão ser causados aos 
stakeholders. 

As consequências podem 
ser catastróficas para quem 
não valoriza a manutenção 
constante de um ambiente 
saudável e não está atento às 
boas práticas de governança 
que esse novo cenário traz. 
O cumprimento da legisla-
ção e a adoção de princípios 
éticos pelas empresas são 
condições fundamentais 
para o seu crescimento 
sustentável e fatores com-
petitivos diferenciadores. 

A integridade corporativa 
é um caminho sem retorno.

(*) - É CEO da Indra no Brasil 
(www.indracompany.com).

Eduardo Almeida (*)

News@TI
Senac RJ oferece curso IT Essentials, pela primeira 
vez gratuito e em plataforma digital

@ O Senac RJ está com inscrições abertas para o curso IT Essentials, 
em parceria com a Cisco, líder mundial em equipamentos de redes 

e internet. É a primeira vez que o curso é oferecido gratuitamente e 
em plataforma digital. O programa ensina os participantes a montar um 
computador e conectá-lo com segurança a uma rede. Após a conclusão, 
o estudante já se torna apto a atuar profissionalmente em suporte de 
computadores e acesso à internet e conquista certificado digital com 
chancela da Cisco e do Senac RJ. As inscrições devem ser feitas até 
dia 17 deste mês pelo link https://relacionamento.rj.senac.br/forms/
index.asp?id=3493. O processo seletivo será realizado por meio de uma 
avaliação online entre 18 e 20 de maio e as aulas terão início no dia 26.

Botathon de RPA Global para combater Covid-19

@A Automation Anywhere, líder global em Automação Robótica de 
Processos (RPA, na sigla em inglês), anuncia o lançamento do 

COVID-19 Botathon, desafiando desenvolvedores de RPA do mundo 
inteiro a criar soluções inovadoras e ajudar a encontrar novas maneiras 
de nos protegermos contra a disseminação da Covid-19 e de mitigar o 
impacto da pandemia nas empresas e na economia. A RPA pode ajudar 

a aliviar os transtornos ao permitir que as organizações mantenham 
a conexão entre equipes e sistemas, e os bots de software podem ter 
um papel crucial ao automatizar processos empresariais de ponta a 
ponta em áreas críticas que foram mais afetadas pela pandemia (https://
aai-covid19-botathon.devpost.com/).

Cisco anuncia vencedores de desafio de inovação 
para seu ecossistema de parceiros

@O Brazil Innovation Challenge for Partners buscou projetos inova-
dores nos setores de Varejo, Saúde e Indústria. A Teltec Solutions 

foi a grande vencedora da primeira edição do desafio com o projeto para 
vertical de varejo, SAM – Store Automation Management. O anúncio 
foi realizado no dia 7 deste mês durante evento virtual para parceiros 
e Cisco. Os parceiros participantes apresentaram projetos constru-
ídos sobre tecnologias Cisco em três verticais: Varejo, com soluções 
de automação de loja; Saúde, com tecnologias para rastreamento de 
dispositivos; e Indústria, com aplicação de Edge Computing. Dentre os 
critérios avaliados, foram considerados o alinhamento da solução com o  
desafio proposto, o estágio de desenvolvimento, o nível de inovação e  o 
diferencial competitivo da tecnologia proposta. O desafio teve início no 
final de janeiro deste ano (https://news-blogs.cisco.com/americas/pt/).

ricardosouza@netjen.com.br
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Curso online gratuito para o Enem 2020 com mais de 600 aulas
Após muita polêmica e apreensão, o 

Ministério da Educação (MEC) anun-
ciou que as datas de realização do Exa-
me Nacional do Ensino Médio (ENEM) 
2020 serão mantidas sem alteração. As 
provas serão realizadas nos dias 01 e 08 
de novembro. Já as inscrições tiveram 
início nesta segunda-feira, dia 11 de 
maio, e se estendem até o próximo dia 
22. Com as aulas suspensas ou executa-
das de forma remota em função do dis-
tanciamento social recomendado para 
conter a pandemia do novo Coronavírus 
no Brasil, o principal recurso de estudo 
para grande parte dos candidatos são 
os conteúdos online.

Para o estudante que deseja ir além 
dos materiais disponibilizados pelo 
MEC, a Kultivi (www.kultivi.com), prin-

cipal plataforma de ensino gratuito do 
Brasil, oferece um material completo, 
com 600 aulas, disponíveis a qualquer 
horário em qualquer dispositivo com 
acesso à internet, para facilitar a vida 
de quem está se preparando para o 
exame. São 120 aulas de biologia, 100 
de matemática, 70 de química, 60 de 
história, 60 de língua portuguesa, 24 
sobre literatura e 20 de redação, além, 
claro, de geografia, física, sociologia, 
filosofia, línguas estrangeiras e, até 
mesmo, educação física.

Por meio da plataforma, os alunos 
podem acessar gratuitamente todo o 
conteúdo. “A lógica de funcionamento 
é simples, a plataforma é mantida pela 
venda de espaços publicitários para 
marcas parceiras que acreditam no 

projeto, além da captação de recursos 
na iniciativa privada. São empresas 
que querem desenvolver educação de 
qualidade no Brasil e atrelar sua marca 
a esse projeto”, explica Claudio Matos 
sócio idealizador da startup Kultivi.
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Coronavirus Business Continuity
A Imagem Geosistemase, 

empresa especializada em 
tecnologia de geoproces-
samento, lançou a solução 
Coronavirus Business Con-
tinuity, desenvolvido pela 
empresa norte-americana 
Esri. Trata-se de um pacote 
de ferramentas baseadas 
no sistema de informações 
geográficas ArcGIS, com 
templates já prontos e de 
fácil usabilidade. A novida-
de é voltada para empresas 
que precisam aprimorar a 
gestão de seus negócios em 

meio à crise da pandemia da 
COVID-19. “O objetivo dessa 
ação é ajudar as empresas a 
superar os desafios causados 
pela pandemia, dando conti-
nuidade aos seus processos 
em um novo cenário, baseado 
no trabalho remoto”, conta 
Saulo Oliveira, especialista 
em marketing de produtos 
da Imagem. Ao imputar infor-
mações no Coronavirus Bu-
siness Continuity, o usuário 
pode criar mapas, gráficos e 
uma série de outros painéis 
disponíveis.


