CAS E PROCEDIMENTOS AO
A VENDER COM CHEQU
UE:
o passo, sollicitar os do
ocumentos pessoais co
omo: CPF, RG,
R Titulo dde Eleitor, se
s possui algum
Primeiro
mprovante dee residência naquele
n
mom
mento.
Conversar o máximo que pude
er com o poossível clientte, com perg
guntas: nom
me do Pai, da
d Mãe, datta de
versário pesssoal, já comp
pra em algum lugar em Descalvado ou se está vindo pela pprimeira vez, forçar partte do
amento à vissta ou no caartão, pois hoje qualque r pessoa possui um carttão de créditto e no mom
mento aprovveitar
a confrontar todos os dad
dos informad
dos pela pesssoa.
uar a consultta preencher todos os ddados solicitaados, prestar muita atennção na resp
posta, confro
ontar
Ao efetu
ados pessoaais informado
os na consulta com os doocumentos que
q estão em
m mãos, veriificando se constam registros
consultas an
nteriores, no
o caso de co
onsultas ant eriores, entrar em conttato com oss demais que consultaraam o
smo CPF, verificando se a pessoa effetuou comppra naquele estabelecim
mento e o vaalor, com esssas informaações
das levanta-se o monttante aproxiimado que a mesma está
e
compra
ando, podenndo ser utilizado como
o um
âmetro para concretizar a venda ou não.
n
mportante, a origem do CPF, ou sejaa, o estado que foi emittido o mesm
mo, perguntaando
Outra diica muito im
a pessoa ond
de ela tirou o CPF e se já morou naquuele estado.
Ao digitaar os dados do
d cheque automaticam
mente trará o banco e o endereço
e
com
m telefone, tentar entraar em
tato com o b
banco, ou nas agências em
m Ibitinga, see houver e que
q não seja sábado.
Cheque clonado: o próprio
p
nom
me já diz clonne é a mesm
ma coisa, ou seja, quadrillhas especializadas comp
pram
otes fechado
os: documentos pessoais e talões de cheques já com
c
todos oss dados do ccorrentista effetuam consultas
CPFs das vittimas e escolhem os que
e não possueem restrições fazem toda
a a documenntação necesssária e pratticam
randes delito
os, no passado o vilão erra o cheque ssustado e ho
oje o clonado
o.
No cheq
que existe o campo CM
MC7, significca que a nu
umeração qu
ue existe naa parte de cima do cheeque
gatoriamentte tem que ser a mesm
ma que existte na parte de baixo vo
ocê descobree ao efetuar o cruzameento,
forme mod
delo, lembraando, que no campoo número do cheque sempre teem que co
onstar núm
meros
ependentemente do banco.
Prestar m
muita atençãão se o cheque não foi coolado na montagem.
Enquantto trabalham
mos elabora
ando ferram
mentas para dificultar a vida dos estelionatários, surgem
m as
drilhas especializadas co
om ferramen
ntas para tenntar burlar o sistema e a Lei, afinal, possuem muito
m
tempo para
sar em algo q
que podem levar vantagens mesmo que desonesstas.
RELLAÇÃO DE CP
PF POR ESTAD
DO
O último dígito aantes da barra correspon
nde ao Estad o da Federação conform
me exemplo aabaixo:

CPF. 341.766.003 (8) - 42
( 1 ) Goiás, Mato Grosso ( Sul e Norte
e ), Tocanti ns e Brasilia
( 2 ) Amazonass, Rondôniaa, Roraima, Acre e Amaapá
( 3 ) Pará, Cearrá, Maranhãão e Piauí
( 4 ) Rio Grande do Norte,, Pernambu
uco, Paraíbaa e Alagoass
( 5 ) Bahia e Seergipe
( 6 ) Minas Gerrais
( 7 ) Rio de Janeiro e Espírrito Santo
( 8 ) São Paulo
( 9 ) Paraná e SSanta Catarrina
( 0 ) Rio Grande do Sul

