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 OPERAÇÃO CONTRA GOLPE 

 A presente campanha foi idealizada pensando em auxiliar à população para se 

proteger contra os diversos tipos de golpes utilizados por criminosos nas redes sociais. Com 

as novas rotinas impostas em razão da pandemia do Covid-19, as tentativas de golpes 

aumentaram, devido ao uso cada vez maior das redes sociais, aumento do tempo 

online das pessoas na internet, bem como o aumento das transações digitais, sendo 

campo fértil para criminosos responsáveis por aplicar golpes financeiros, através das 

redes. 

 De caráter educativo e informativo, a Campanha intitulada de “Operação Contra 

Golpe” consiste na difusão em massa de uma Cartilha Informativa e 4 (quatro) vídeos com 

informações sobre os principais golpes utilizados pelos criminosos. Um contragolpe que 

utiliza a informação como ferramenta de proteção. 

 O material produzido teve por base a demanda de Boletins de Ocorrência registrados 

nas Delegacias de polícia da cidade de Petrolina ao longo do ano de 2021 e busca orientar 

de forma didática o cidadão sobre como se proteger, identificar possíveis golpes, bem como 

quais medidas necessárias e urgentes deverão ser adotadas em caso de se tornarem 

vítimas desses crimes.  

Todo o material foi produzido pela Diretoria Integrada do Interior 2, com revisão da 

Assessoria de Comunicação da Polícia Civil de Pernambuco. 

 

 Petrolina, 11 de novembro de 2021 

 

João Leonardo Freire Cavalcanti 

Diretor Integrado do Interior -2 
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Abordagem:  

Os bandidos captam 

suas vítimas nos sites 

de vendas como OLX, 

Webmotors, etc. 

Demonstram interesse 

no produto, em geral, 

moto e carro e pedem 

que a vítima que está 

vendendo o bem retire 

o anúncio da 

plataforma. Porém, 

logo em seguida, com 

fotos que foram 

conseguidas em 

contato direto com o 

vendedor, colocam o 

bem a venda por valor 

muito inferior do 

praticado em mercado, 

o que desperta 

interesse de outras 

vítimas (compradores). 
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O pacto de silêncio- 

Para a vítima interessada em vender o bem, o bandido diz que comprará para pagar uma 

suposta dívida que possui com seu cliente, sócio, amigo ou irmão. Por isso, pede o silêncio 

como parte da negociação, o que garantirá um valor a mais. 

Para a vítima interessada em comprar, o silêncio também é a forma de garantir o benefício 

de um desconto. 

Com o pacto de silêncio estabelecido, o jogo de enganação se fortalece, pois haveria 

um suposto benefício financeiro para ambos. 
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1 - NUNCA MANTER O PACTO DE SILÊNCIO, seja franco e pergunte ao vendedor se há 
algum intermediário no negócio. Caso o intermediário insista no silêncio, desconfie. 
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2 - JAMAIS ACEITE TRANSFERIR VALORES PARA CONTA DE TERCEIROS, ainda que 
você esteja “visualizando” o veículo ou o bem da negociação, SOMENTE TRANSFIRA 
VALORES PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO BEM 
(MOTO/CARRO/etc.), pois assim ficará garantido que não estão sendo enganados. Muitos 
golpistas colocam as vítimas para ficar frente a frente com o bem, e, acobertados pelo pacto 
de silêncio, convence - as a transferir o valor do pagamento para a conta de terceira pessoa 
que não o proprietário do veículo. 
3 - Se morar em outra cidade, peça para algum amigo ou conhecido possa verificar a 

existência do bem, loja, vendedor, etc. 
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3 - CASO IDENTIFIQUE POSSÍVEL GOLPE, PROCURE A POLÍCIA COM OS DADOS 

PASSADOS PELO ESTELIONATÁRIO (TELEFONE, CONTA, ETC). 
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Abordagem: 

Os bandidos conseguem o 
número das vítimas através de 
anúncios em sites de vendas e 
sites de relacionamento da 
internet como WebMotors, OLX, 
Mercado Livre, Facebook , etc. 
Na maioria dos casos, se observa 
que as vítimas tinham acabado 
de efetuar anúncio nas referidas 
plataformas. 
De posse do número, o bandido 
digita o número de celular da 
vítima no WhatsApp dele, sendo 
assim, um código de verificação 
de 6 dígitos  é gerado e enviado 
por SMS / Torpedo  ao numero da 
vítima, este código na verdade é 
“o código de verificação para 
habilitar o WhatsApp”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

GARIMPANDO VÍTIMAS...  

 
Em seguida, o bandido se passando por funcionário dos sites de vendas e sites de 
relacionamento de internet (WebMotors, OLX, Mercado Livre, etc.) solicita o código 
informando que esta ação é necessária para a suposta ativação do anúncio. 
Ao fornecer o código ao bandido, imediatamente o Whatsapp da vítima deixa de funcionar, 
desviando todas as conversas para o celular do bandido que passa a solicitar ajuda em 
dinheiro a amigos e familiares como se fosse a própria pessoa. 
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Em geral usam argumentos como: 
 

- Estou sem dinheiro agora, e minha 
conta está bloqueada. Poderia me 
ajudar, transferindo R$ 2 mil? Pago ainda 
hoje, assim que regularizar a situação no 
banco. 
 
-Tive uma urgência e o meu cartão de 
crédito está bloqueado. Poderia me 
emprestar R$ 5 mil? 
 

Sensibilizados com o problema, os parentes, 
principalmente, os mais idosos ou amigos da 
vítima acabam por transferir dinheiro para 
contas bancárias de laranjas/bandidos, que logo 
sacam ou transferem todo o dinheiro, 
acabando, assim, por se tornarem novas 
vítimas do mesmo golpe. 
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MEDIDAS QUE PODEM SER TOMADAS PARA QUE VOCÊ NÃO SEJA UMA VÍTIMA: 
 
 

 
 
 
 

1. Habilitar a “confirmação em duas etapas” – no WhatsApp clicar em “Configurações / 
Ajustes”, depois clicar em “Conta” e depois em “confirmação em duas etapas”; essa 
forma auxilia evitar clonagens, você cadastra uma senha de 6 dígitos numéricos, e o 
aplicativo de mensagens irá, vez ou outra, solicitar a mensagem. Jamais repasse 
essa senha pra um desconhecido.  
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2. Jamais fornecer o 

código de 6 números 
que chegar por 
Torpedo/SMS. 
 

 
 
 

3.  Caso já tenha 
enviado o código e 
caído no golpe, enviar 
e-mail para 
support@whatsapp.co
m pedindo a 
desativação 
temporária de sua 
conta do Whatsapp, 
explicando o que 
ocorreu, bem como o 
seu número de 
Whatsapp (exemplo: 
+55-87-9XXXX-
XXXX); 
Posteriormente, após 
receber o e-mail do 
Whatsapp no prazo de 
30 dias, configure-o 
com o seu número de 
celular. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CASO IDENTIFIQUE POSSÍVEL GOLPE, PROCURE A POLÍCIA COM OS DADOS 

PASSADOS PELO ESTELIONATÁRIO (TELEFONE, CONTA, ETC). 
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ABORDAGEM :  
 
Você, cliente de operadora de cartão de 
crédito, recebe uma ligação, supostamente da 
operadora que questiona se houve 
empréstimo do cartão, já que supostamente 
estariam utilizando o seu cartão de créditos 
para compras em outra cidade. A vítima 
assustada entra no enredo do bandido, que 
pede que ela desligue o telefone e ligue para o 
0800 que consta no verso do cartão. 
 
 
O que esta vítima não percebe é que o 
bandido não desligou o telefone e continuou 
segurando a ligação. E, logo após a vítima 
discar o 0800, o bandido coloca uma gravação 
como se fosse da instituição bancária, neste 
momento se passando por funcionária da 
operadora do cartão, o bandido solicita que a 
vítima forneça todos os seus dados pessoais 
como nome, data de nascimento, RG, CPF, 
senha alfanumérica, telefone, endereço. 
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Ao término da conversa, o bandido informa que o cartão foi cancelado e que este deverá 
estar dentro de um envelope endereçado ao banco ou a polícia, onde um suposto 
funcionário do banco ou um policial passará para coletar o cartão clonado, fornecendo um 
nome e matricula da suposta pessoa para retirada. 
Um bandido vai à casa da vítima recolher o suposto cartão bloqueado. Com o cartão em 
mãos e todas as informações da vítima, o bandido que recolheu o cartão realiza saques e 
transferências bancárias, e compras em lojas físicas, bem como utiliza o cartão em 
maquininhas que estão em poder dos bandidos. 
Em geral, as maquinetas de cartão são de lojas fictícias de vários estados da federação, de 
forma a dificultar o rastreamento pela vítima. 
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MEDIDAS QUE PODEM SER TOMADAS PARA QUE VOCÊ NÃO SEJA UMA VÍTIMA: 

 

1. Em caso de suspeita de clonagem de cartão ou quando receber ligação de 

qualquer loja ou instituição financeira dizendo que seu cartão foi clonado e que 

estão realizando compras,VÁ IMEDIATAMENTE ATÉ SUA AGÊNCIA BANCÁRIA 

E CONVERSE PESSOALMENTE COM SEU GERENTE. No caso de dificuldade 

para se locomover, peça auxílio para um familiar. 

2. JAMAIS ENTREGUE SEU CARTÃO A ALGUÉM, mesmo que você acredite que ele 

esteja cancelado (ou cortado). 

3. DESCONFIE DE SOLICITAÇÕES DE SENHA POR TELEFONE OU E-MAIL - As 

instituições financeiras não enviam e-mail e nem ligam para os clientes solicitando a 

senha do cartão de crédito nem mesmo o seu código de segurança. Essas são 

informações pessoais e intransferíveis e não devem ser informadas nem digitadas no 

telefone. 

 

4. NÃO ENTREGUE SEUS 

CARTÕES, MESMO QUE 

INUTILIZADOS - Os bancos nunca 

solicitam a devolução de cartões, 

mesmo em caso de bloqueio ou 

cancelamento e sequer fazem esse 

tipo de retirada na residência dos seus 

clientes 

5. Caso receba uma ligação, 

desligue o telefone, TENTE SE 

ACALMAR E PEÇA AJUDA A UMA 

PESSOA DE CONFIANÇA para ligar 

para operadora.  

6. Acompanhe sempre o seu 

extrato de despesas. 

7. Saiba que NEM O BANCO, OU 

MESMO A POLÍCIA NÃO PRECISAM 

DE SEU CARTÃO PARA 

INVESTIGAR. 

 

 

CASO IDENTIFIQUE POSSÍVEL 

GOLPE, PROCURE A POLÍCIA 

PARA O DEVIDO REGISTRO DA 

OCORRÊNCIA. 

 



CARTILHA EDUCATIVA – CONTRA GOLPE – PCPE 
 

 

 

 

 

 

 



CARTILHA EDUCATIVA – CONTRA GOLPE – PCPE 
 

ABORDAGEM  

O golpista cria uma conta no aplicativo de mensagem 

utilizando a foto de perfil da vítima com um novo 

número. Sem a necessidade de clonar o número do 

Whatsapp, o criminoso passa a conversar com a rede 

de contatos da vítima, aplicando o golpe de forma a 

fazer os amigos e familiares acreditarem que o 

proprietário da foto trocou de número ou teve o 

aparelho quebrado. 

A partir daí, usando a usando a foto do perfil da 

vítima do whatsapp, o bandido pede ajuda financeira 

em transferências bancárias por meio de PIX, 

alegando que o aplicativo do banco está fora do ar ou 

que está com problemas no login e que não 

conseguiu realizar a operação. 

Em geral, amigos e familiares se sensibilizam e 

transferem o dinheiro, quando percebem que aquele 

pedido era um golpe, já é tarde demais.  Após 

conseguir as transferências, o bandido bloqueia os 

contatos! 
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MEDIDAS QUE PODEM SER TOMADAS 
PARA QUE VOCÊ NÃO SEJA UMA VÍTIMA: 

 

1- Desconfie de qualquer número 

desconhecido que entrar em contato 

solicitando qualquer valor em dinheiro 

através de transferências bancárias ou 

via PIX, mesmo que a foto do perfil seja 

de um familiar OU AMIGO. 

2- Tente manter a calma, a dica é fazer 

uma chamada de vídeo ou mesmo uma 

ligação. Se o contato se esquivar disso, 

já é um indício de golpe. 
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3- DISPONIBILIZE A FOTO DO SEU PERFIL SOMENTE AOS CONTATOS SALVOS. 

Essa é uma forma eficaz de controle que você pode fazer, basta seguir o passo a 

passo:  no seu aparelho entre no aplicativo whatsapp vá em “CONFIGURAÇÕES”, 

“CONTA”, “PRIVACIDADE”, selecione “FOTO DO PERFIL” e marque a opção 

“MEUS CONTATOS”, assim a sua foto será visível somente aos contatos salvos no 

seu aparelho. 

4- Jamais adicione o novo número sem a devida confirmação em grupos do qual você e 

a pessoa dona da foto do perfil fazem parte. O criminoso pode coletar os números 

disponíveis nesses grupos para ampliar seu banco de dados e fazer novas vítimas.  

Caso isso aconteça, solicite de imediato a remoção do número adicionado. 
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5- Denuncie o contato suspeito no próprio WhatsApp. Em seguida, para dar seguimento 

a denúncia, deverá ser encaminhado mensagem ao e-mail do aplicativo 

(support@whatsapp.com), informando o ocorrido.  

6- Além disso, a vítima deve comunicar a situação para o maior número de conhecidos 

que puder para que eles não realizem transferências e se tornem novas vítimas.  

 

 
 

A Polícia Civil orienta que as vítimas registrem Boletim de Ocorrência, que poderá ser 

feito pela internet (http://www.policiacivil.pe.gov.br) ou na delegacia física. Em caso de 

prejuízo financeiro, é importante entregar as provas na delegacia mais próxima. 

 



CARTILHA EDUCATIVA – CONTRA GOLPE – PCPE 
 

 


