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Grupo 01: Golpes por telefone
01.1—Venda  de  serviços  com  vantagens
milagrosas: além  de  vender  pacotes  ou
“combos”  falsos  de  serviços  (como:  telefonia,
internet, TV, planos de saúde, etc.), os golpistas se
utilizam desta prática para obter os dados pessoais
e bancários da vítima. 

01.2—Venda de produtos, novos e usados, a
preços muito baixos: neste item, diversos são os
produtos  oferecidos,  móveis  e  imóveis,  por
golpistas,  a  preços  e  vantagens  inacreditáveis,
resultando  em  diversos  prejuízos  financeiros  e
traumas psicossomáticos nas vítimas.

 01.3—Informações  falsas  com  cartões  de
crédito: o golpista liga dizendo que é da empresa
de cartão de crédito, ou do banco, informando que
seu cartão foi clonado e precisa ser substituído.

01.4—Solicitação  de  dados  pessoais  e
bancários: o golpista liga dizendo que é do banco
ou de  alguma empresa  prestadora  de  serviços  e
precisa  atualizar  seus  dados  cadastrais  e
bancários.

01.5—Golpe  pedindo  dinheiro  para  uma
emergência:  o delinquente, se passando por um
parente, liga dizendo que estar em uma situação
difícil, emergencial e pede para a vítima depositar
um dinheiro em sua conta.

01.6—Compra errada no cartão de crédito: o
delinquente  liga,  perguntando se  você reconhece
uma compra feita em seu cartão. Como você não
reconhece,  ele  solicita  seus  dados  e  inicia  o
procedimento para anular o seu cartão.

01.7—Falso  Sequestro:  o  estelionatário  liga
para a vítima e diz que sequestrou algum parente
dela, pede um resgate em dinheiro e orienta que
deverá ser depositado em uma conta indicada por
ele.

01.8—Brindes  e  ofertas  de  sorteios  ou
promoções: você  recebe  uma  ligação  ou  um
comunicado  informando  que  foi  sorteado  ou
escolhido para receber um prêmio, um brinde ou
uma oferta muito vantajosa, mas precisa dos seus
dados pessoais para providenciar o benefício.



  01.9—Depósito errado na conta corrente: o
golpista liga dizendo que fez um depósito de valor
considerável  em  sua  conta,  mas  foi  um  erro  do
banco e tenta convencer a vítima a ficar com parte
do dinheiro,  sem perceber que o golpista fez um
empréstimo em seu nome.

01.10—Serviços oferecidos na residência, por
falsos funcionários de empresas renomadas:
golpistas  ligam,  se  apresentam  em  nome  de
empresas  conhecidas  (água,  luz,  telefonia,  entre
outras),  dizendo  que  tem  uma  ordem  para
executar algum tipo de serviço na residência. 

ALERTAS IMPORTANTES:
1) Evite  compras  repentinas,  por  telefone,  de

pessoas  desconhecidas.  Peça  algumas
informações,  ao vendedor,  tais  como: detalhes
do  produto  oferecido,  custo  e  protocolo  desta
chamada;  responda  ao  vendedor  que  vai
consultar a empresa antes de efetuar a compra. 

2) Nunca acredite em ofertas milagrosas ou muito
vantajosas  e  JAMAIS  forneça  seus  dados
pessoais à pessoas desconhecidas ou virtuais.

     EVITE GOLPES E TODOS OS SEUS TRANSTORNOS.

GRUPO 02: Vários golpes através de
e-mails e anúncios diversos.
02.1—Aviso de débitos via boletos bancários:
o estelionatário envia um e-mail  informando que
você tem um boleto a vencer nos próximos dias e
se não for pago irá para o Serasa e/ou protesto,
então pede para você abrir o link anexo e imprimir
o boleto.

02.2—Atualização  de  dados  pessoais  e
bancários, por falsos funcionários de bancos
e empresas de serviços: alguém liga dizendo que
é do banco ou de alguma empresa tradicional de
serviços,  dizendo  que  precisa  atualizar  o  seu
cadastro e pede todos os seus dados pessoais. 

02.3—Comunicados  falsos,  em  nome  de
autoridades  policiais  e  judiciais: você  recebe
um  comunicado  que  deverá  comparecer  a  uma
delegacia, ou a um cartório, para esclarecer sobre
um processo que corre contra você, então precisa
acessar o link que vem anexo.

02.4—Aviso  falso  sobre  consórcios:  sempre
verificar a veracidade das  informações.



02.5—Avisos falsos de que você foi premiado
através de sorteios:  os golpistas lhe enviam um
comunicado, de que você foi sorteado com um bem
qualquer,  e  precisa  de  seus  dados  e  alguma
quantia para dar andamento no processo.

02.6—Ofertas  de  emprego,  no  Brasil  e  no
Exterior:  os  golpistas,  em  nome  de  escritórios
especializados, oferecem vagas de bons empregos,
tanto  no  Brasil  como  no  Exterior  e  solicitam
quantias para dar andamento no processo.

ALERTAS IMPORTANTES:
1) No caso de comunicado por  e-mail,  sempre

verificar  o endereço do emitente,  se há um
link  para  abrir  (nunca  faça  isto)  e  se
realmente  o  assunto  em  questão,  lhe
pertence ou  tem relação com você.

2) Nunca  faça  nenhum  negócio  nem  antecipe
qualquer  quantia,  antes  de  verificar
(fisicamente,  se  for  possível),  a
documentação  e  o  bem  que  você  está
adquirindo

         NÃO SE ILUDA !!  NADA VEM DE GRAÇA

Grupo 03: Cuidado com pessoas que
oferecem algum tipo de vantagem.
 03.1—Golpe do Bilhete Premiado: o bandido
se  apresenta  com  um bilhete  de  loteria  dizendo
que foi premiado, mas por alguma razão, não vai
retirar e está repassando por um valor bem menor.

 03.2—Depósito  em  dinheiro,  na  fila  do
banco: o estelionatário aborda clientes na fila do
banco,  perguntando quem vai  fazer  depósito  em
dinheiro e para adiantar, se oferece para realizar o
serviço. Recolhe o dinheiro e os dados do cliente e
desaparece. 

 03.3—Ajuda  no  caixa  eletrônico: o
estelionatário se apresenta (às vezes portando um
crachá),  oferece  ajuda  e  coleta  todos  os  dados
pessoais e bancários, da vítima.

 03.4—Saidinha  de  Banco:  os  estelionatários,
normalmente  se  posicionam  dentro  e  fora  do
banco, observando clientes que sacam quantias em
dinheiro,  e  durante  a  saída,  são  abordados  e
saqueados,  pelos  delinquentes  que  estão
esperando na rua.



  03.5—Abordagens  na  rua  ou  em  locais
públicos, abertos: os delinquentes, que podem se
apresentar em grupos, tentam distrair e persuadir
a vítima, oferecendo  produtos falsos e sem valor,
além  de  subtrair  outros  objetos  de  valor,  de
propriedade da vítima. 

   03.6—Abordagens no portão da residência:
neste caso, temos diferentes tipos de abordagem
por  falsos  vendedores,  pedintes  e  falsos
funcionários  oferecendo  produtos  e  serviços  em
nome de empresas, conhecidas e renomadas.

ALERTAS IMPORTANTES:
1) Muito  cuidado  com  abordagens  repentinas,

por  desconhecidos,  em  qualquer  local  e
horário,  mas  principalmente  em  locais
públicos  e  portões  de  residências.  Aqui
deveremos ter especial atenção com pessoas
idosas.

2) Notar  que,  normalmente  os  delinquentes
agem em grupos disfarçados e coordenados,
e atacam suas vítimas, com violência.

         OCORREM  MUITOS  GOLPES  NESTA  MODALIDADE!!!

Grupo  04:  Golpes  por  Internet  e
redes Sociais 
04.1—Comprar  de  pessoas  ou  sites
desconhecidos:  os  golpistas  se  aproveitam  da
boa fé e até motivações por vantagens financeiras,
da vítima, para aplicar os golpes financeiros e até
mesmo  cometer  outros  atos  criminosos  contra  a
vítima.

04.2—Recebimento  de propostas  por  venda
anunciada  na  internet  e  outros  veículos  de
comunicação:  neste  caso,  é  o  cidadão  de  bem
que  anuncia  a  venda  de  algum  bem  móvel  ou
imóvel e o golpista, fingindo de interessado, entra
em  contado  com  a  vítima  e  combina  uma
negociação, para a entrega do bem.

04.3—Solicitação  de  empréstimos
emergenciais,  através  do  WhatsApp:  o
golpista  clona  o  aplicativo  do  seu  celular,  tendo
assim acesso a todos os seus contatos; em seguida
o golpista  passa  a  manusear  as  conversas  entre
eles,  que  solicitam  depósitos  de  emergência  em
uma conta que na verdade pertence ao golpista.


