
 
 

 

NOTA 

ALERTA DE SEGURANÇA SOBRE EMISSÃO DE BOLETO FALSO  

 

Considerando o cenário atual de pandemia do Coronavírus (Covid-19) e a necessidade de 

isolamento social, os infratores estão criando novas formas de se aproveitarem da vulnerabilidade 

das pessoas, inclusive a Polícia tem feito alertas de segurança neste sentido. 

Diante disto, o Conselho Regional de Psicologia da Bahia – 3ª Região (CRP-03) vem por intermédio 

de seu presidente, Washington Luan Gonçalves de Oliveira, alertar as/os profissionais acerca da 

emissão de boletos falsos. Chegou ao conhecimento do CRP-03 que psicólogas/os de todo território 

nacional tem recebido boletos falsos. 

A Serasa, através do link em seu site: https://www.serasa.com.br/ensina/seu-cpf-

protegido/boleto-falso/, emite 05 (cinco) dicas de medidas de segurança, medidas antifraudes, para 

evitar que a pessoa seja vítima dessa situação. 

Para tanto, convém citar as dicas da Serasa, quais sejam: 

1) “Verifique o código de barras 

Em um boleto verdadeiro, os números do código de barras aparece na região superior e inferior 

exatamente iguais. Os três primeiros números da sequência correspondem ao código do banco no 

qual emitiu o boleto. Esse é um primeiro indicador. Você precisa ficar atento. Se ele não for o 

mesmo do banco informado no boleto, pode ser um golpe”. 

Obs 1: O CRP-03 emite boletos via Banco do Brasil e o nome de cobrança é CONSELHO REGIONAL 

DE PSICOLOGIA TERCEIRA REGIÃO. 

 

 



 
 

 

 

2) “Confira a fonte de emissão do boleto 

Sempre se certifique que a origem do boleto é confiável. Muitos golpistas enviam o boleto falso por 

e-mail, SMS ou WhatsApp, em vez de usar canais oficiais, como lojas virtuais. Então, se você fez 

alguma compra online ou acessou um site de negociação, emita seu boleto através do site oficial”. 

Obs2: Os e-mails enviados pelo CRP-03 possuem @crpba.org.br e/ou @crp03.org.br. 

3) “Atenção aos dados do boleto bancário 

Erros de português são bem comuns de aparecer em boletos falsos. Sempre verifique se o boleto 

contém informações como data de vencimento, CNPJ e nome do beneficiário. 

Se tiver alguma dúvida, confira se o CNPJ informado é o mesmo da empresa que você teve contato. 

Para isso, basta fazer uma pesquisa rápida na internet”. 

4) “Observe o valor 

O valor do boleto aparece em dois lugares, no final do código de barras e no espaço “valor do 

documento”. Caso o valor não seja igual, desconfie que você está com boleto falso. Outro sinal de 

alerta, é constar um preço diferente em uma cobrança que costuma ter um valor fixo”. 

5) “Analise os dados do beneficiário 

Por fim, outra dica para você prestar atenção é observar que o CNPJ do emissor deve estar descrito 

no boleto bancário. Pode ser que a empresa use seu nome de Razão Social (nome oficial da 

empresa), no lugar do nome fantasia. Se o nome que aparecer no boleto for desconhecido por você, 

pesquise no site da empresa ou faça uma busca na internet para se certificar”. 

Obs3: O CNPJ do CRP-03 é o 37.115.490.0001/81. 

Diante das dicas da Serasa, solicitamos atenção redobrada ao receberem e antes de efetuarem os 

pagamentos dos boletos emitidos pelo CRP-03, ressalte-se que caso ocorra alguma dúvida da/do 



 
 

 

profissional acerca da legitimidade do boleto recebido, verificar se o e-mail de contato está 

cadastrado no site do Conselho Regional de Psicologia www.crp03.org.br. 

Salvador, 06 de dezembro de 2021. 

  

Washington Luan Gonçalves de Oliveira  
Conselheiro Presidente CRP-03/18055 

http://www.crp03.org.br/

