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    S E N T E N Ç A

 

 

Vistos.

 

1. RELATÓRIO
JOAO VITOR FRUDELI RIBEIRO, qualificado na denúncia, for acusado pelo Ministério Público Federal
como incurso nas penas do artigo 304 c.c. artigo 297 em concurso material com artigo 299, todos do Código
Penal.

Narra a exordial acusatória (ID nº 52676542):

“(...) O  utilizou-se de documento de identidade falso para  hospedagem em estabelecimentoDENUNCIADO
hoteleiro na cidade de SÃO PAULO/SP. Bem assim, preencheu a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes
com informações ideologicamente falsas. O documento falso utilizado para a singela empreitada criminosa,
contudo, foi utilizado em inúmeras fraudes para recebimento de auxílio emergencial, sendo o procedimento
de hospedagem em hotéis mediante documentos falsos por curto espaço de tempo o expediente utilizado pelo

 para dificultar as investigações e impossibilitar sua localização e identificação, razão pelaDENUNCIADO
qual o uso de documento falso guarda estrita conexão com as apurações em curso, em outros autos, consoante
explicitado minuciosamente adiante.

1.1.DO CONTEXTO GERAL DOS FATOS
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Registram as investigações no bojo dos autos n° 5002505- 22.2021.403.6110,                 
5002507-89.2021.403.6110, '5004662-02.2020.4.03.6110 e 5010809-59.2020.403.6105, cujas iniciativas
visam a elucidar hipóteses criminosas constantes da Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial -
BNFAE, benefício criado pela Lei n. 13.892/2020, de modo sintético, que JOÃO VÍTOR FRUDELI

, então ainda menor quando do início das fraudes, com a ajuda da sua mãe, ELIANA FRUDELI,RIBEIRO
teria, utilizando-se de documentos falsos, aberto contas no MERCADO PAGO e no BANCO NU BANK e,
por meio destas, recebido, deforma irregular, dos Cofres Públicos, 170 (cento e setenta) auxílios
emergenciais, totalizando a importância, até agora apurada, de R$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco
mil reais).

De fato, o procedimento preliminar naqueles outros autos apurou que entre 20/05/2020 e pelo menos
03/06/2020, a conta bancária n° 34631-9, agência 359 da Caixa Econômica Federal em nome de JOÃO

, CPF 461.751.608-51, recepcionou aproximadamente R$ 102.000,00VITOR FRUDELI RIBEIRO
referentes a pelo menos 170 Auxílios Emergenciais - COVID-19. Os valores foram depositados nessa conta
por meio da plataforma de pagamentos MERCADO PAGO, após o pagamento de boletos em que foi
beneficiário o detentor da identidade de EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA, CPF 489.377.648-73,
indevidamente utilizada pelo mesmo J  (note-se que este documento de identificação estava emOÃO VÍTOR
posse do .DENUNCIADO

Além dessa identidade falsa, JOÃO VÍTOR também se utilizou indevidamente da identidade de
LEONARDO HENRIQUE OLIVEIRA FERRAZ, CPF 415.510.338- 95, por meio da qual abriu conta no
NUBAN K. Assim, além desses R$ 102.000,00, JOÃO VÍTOR, por meio das contas indevidas que abriu no
MERCADO PAGO e NUBAN K, amealhou a quantia de R$288.000,00. O  se jactavaDENUNCIADO
ostensivamente de suas realizações criminosas em redes sociais.

Apesar da quantidade de ilícitos praticados, a localização de JOÃO VÍTOR FRUDELI RIBEIRO
demandou intensa logística e inúmeras horas de investigação de campo, já que o mesmo muda
constantemente de endereço, hospedando-se com regularidade em hotéis distintos, sob alcunha falsa. O
próprio mandado de prisão preventiva expedido pelo MM. Juízo da 1a VARA FEDERAL DE
SOROCABA/SP ostentou nada menos do que seis domicílios relacionados ao DENUNCIADO (fl. 33 do ID
52149034, pág. 122 dos autos)

1.2. DOS FATOS OBJETO DA PRESENTE DENÚNCIA

Na data de 15 de abril de 2021, JOÃO VÍTOR FRUDELI RIBEIRO, apresentou o documento de identidade
RG n.° 52.307.705-1, falso, expedido supostamente em nome de EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA (fl. 28
do ID 52149034, pág. 117) perante a recepção do hotel TRYP SÃO PAULO TATUAPÉ, localizado na R.
Serra de Juréa, 351 - Tatuapé, São Paulo/SP, CEP 03323-020.

Bem assim, ao preencher a necessária Ficha Nacional de Registro de Hóspedes n.° 206388047 (fl. 29 do ID
do ID 52149034, pág. 117), além das informações falsas relativas à sua pessoa, igualmente informou,
falsamente, a sua residência permanente como sendo na Rua Viviane Cristina Clemente Telles, 132,
Conjunto Habitacional, Paulínia, CEP 13142- 180, endereço que não tem qualquer relação com o 

.DENUNCIADO

A hospedagem, igualmente, seria de apenas dois dias, de modo a dificultar ao máximo sua localização pelo
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, de referência às inúmeras fraudes por ele perpetradas.

Apesar destes cuidados, a equipe integrada pelo Delegado de Polícia Federal EMANUEL FERNANDES DE
SOUZA (fl. 03 do ID 52149034) e a EPF JANAÍNA SILVIA CRISTINA DA SILVA LISA (fl. 04 do ID
52149 034) logrou obter sua localização e compareceram no local na data de 16 de abril de 2021 para
cumprimento de mandado de busca e apreensão nos quartos 1113 e 1306 (fl. 35 do ID 52149034). Neste
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ínterim, abordaram , localizando o documento de identidade falsa emJOÃO VÍTOR FRUDELI RIBEIRO
uma mala e uma carteira nacional de habilitação - CNH, igualmente falsa, em nome de EDUARDO VITOR
BATISTA DE SOUZA. Ambos os documentos, falsos, continham a fotografia do , estandoDENUNCIADO
potencialmente aptos a ludibriar quem os manipulasse de modo insciente.

Na ocasião, admitiu a falsidade de ambos os documentos. Bem assim, o Laudo Pericial n.° 1130/2021-NUC
RI M/SE TE C/SR/PF/SP (fls. 137/141 do ID 52149458) certificou a falsidade de ambos os documentos.

Em sede policial, o  permaneceu em silêncio. (...)”DENUNCIADO

Narra o aditamento da denúncia (ID nº 52676542):

“(...) 2. Resumo da imputação, provas colhidas no inquérito e necessidade de mutatio libelli

Narrou-se na denúncia que na data de 15 de abril de 2021  apresentouJOÃO VÍTOR FRUDELI RIBEIRO
o documento de identidade RG n.º 52.307.705-1 falso, expedido supostamente em nome de EDUARDO DE
SOUZA OLIVEIRA perante a recepção do hotel TRYP SÃO PAULO TATUAPÉ, localizado na R. Serra de
Juréa, 351 - Tatuapé, São Paulo/SP, CEP 03323-020.

Narrou-se também que, ao preencher a necessária Ficha Nacional de Registro de Hóspedes n.º 206388047,
informou dados falsos acerca de sua residência permanente, indicando-a como sendo na Rua Viviane Cristina
Clemente Telles, 132, Conjunto Habitacional, Paulínia, CEP 13142- 180, endereço que não guarda qualquer
relação com a sua pessoa.

Ainda conforme a denúncia, a primeiras das condutas era qualificável juridicamente como uso de documento
público falso perante o estabelecimento da rede hoteleira (artigo 297 c/c 304 do Código Penal), enquanto a
segunda conduta configurava falsidade ideológica em documento particular (artigo 299 do Código Penal),
ambas praticadas com intuito de evadir-se da ação da Polícia Federal, que investigava o réu pela prática de
fraudes contra o auxílio emergencial, mencionadas no tópico “Contexto Geral dos Fatos”.

Ao tempo do oferecimento da denúncia apontou-se que a materialidade relativa ao uso de documento falso
estaria comprovada pelos documentos constantes da p. 28 do ID 52149034 e pelo Laudo Pericial nº
1130/2021-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP (fls. 137/141 do ID 52149458), enquanto a materialidade relativa à
falsidade ideológica estaria comprovada pelo documento constante da p. 29 do ID do ID 52149034.
Examinando-se atentamente os documentos mencionados, entretanto, constata-se que do modo como
formuladas apenas a segunda das imputações (falsidade ideológica) encontrava suporte no arcabouço
probatório então disponível. Embora subsista, também, o uso de documento falso, este ocorreu, como se verá
a seguir, em descompasso com o narrado na denúncia.

Deveras, observa-se que no curso da ação policial foram apreendidos, em poder de JOÃO VÍTOR
, dois documentos falsos, ambos com foto do RÉU e dados de terceiros: uma CarteiraFRUDELI RIBEIRO

de Identidade em nome de EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA (RG 52.307.705-1) e uma CNH em nome de
EDUARDO VITOR BATISTA DE SOUZA (vinculada ao registro 06548308325 e ao CPF 128.006.846-90).
Ambos os documentos foram identificados, em perícia, como falsos, conforme p. 48-52 do ID 52149458.

A imputação de uso de documento falso descrita na denúncia recaiu sobre o documento em nome de
EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA, apontando-se que este teria sido utilizado na recepção do hotel.
Examinando-se a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes FNRH Nº 206388047 (p. 29 do ID 49037545),
entretanto, constata-se que o registro no hotel não foi feito em nome de EDUARDO DE SOUZA
OLIVEIRA, mas em nome de EDUARDO VITOR BATISTA DE SOUZA,
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inclusive indicando-se, em tal ficha, o CPF constante na CNH falsa em nome EDUARDO VITOR. Deve- se
reconhecer, por conseguinte, que a imputação ocorreu com erro material, em descompasso com as provas dos
autos, devendo neste ato ser corrigida, na forma do artigo 384 do CPP.

3. Aditamento à denúncia

Em conformidade com o exposto no item anterior, o Ministério Público Federal adita, neste ato, a denúncia
oferecida, fazendo constar que JOÃO VITOR FRUDELI RIBEIRO apresentou, no dia 15 de abril de 2021,
perante a recepção do hotel TRYP SÃO PAULO TATUAPÉ, localizado na R. Serra de Juréa, 351 - Tatuapé,
São Paulo/SP, a Carteira Nacional de Habilitação falsa em nome de EDUARDO VITOR BATISTA DE
SOUZA, em que havia sido inserida foto sua, fatos que se amoldam ao tipo penal previsto no artigo 304 c/c
297 do Código Penal. Tal carteira, apreendida em poder do juízo, encontra-se reproduzida nestes autos à p.
28 do ID 49037545 e teve sua falsidade certificada consoante laudo de p. 48-52 do ID 52149458. Os
elementos complementares de autoria e materialidade podem ser encontrados na ficha de registro de p. 29 do
ID 49037545 e nos depoimentos dos policiais federais responsáveis pelo flagrante, constantes à p. 3 e 4 do ID
49037545. (...)”

Foram arroladas 02 (duas) testemunhas de acusação.

A denúncia foi recebida em 03/05/2021 (ID nº 52695161) e o aditamento em 30/07/2021 (ID nº 58684838).

O réu foi citado da denúncia (ID nº 54158916) e do aditamento (ID nº 84151079, fl. 08) e apresentou
resposta escrita à acusação (ID nº 53494388) a qual foi ratificada (ID nº 65272693. ndicou as mesmasI
testemunhas do Ministério Público Federal (ID nº 53494388, fl. 17).

Ausentes os fundamentos para a absolvição sumária, foi determinado o prosseguimento do feito (ID nº
54592228).

As testemunhas foram devidamente inquiridas e o réu interrogado em 06/07/2021 (ID nº 57351481). Os
depoimentos encontram-se nos autos (ID nº 57461610, ID nº 57461611, ID nº 57461612 e ID nº 57461613.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido pelas partes (ID nº 57351481).

Em memoriais escritos, o MPF entendeu por comprovadas a materialidade e a autoria, teceu considerações
sobre a dosimetria da pena e pediu a condenação do réu (ID nº 76595784).

JOAO VITOR FRUDELI RIBEIRO, preliminarmente, declarou inexistir interesse federal no caso concreto
e requereu a declaração da incompetência da Justiça Federal para julgamento do crime. No mérito
argumentou que fazer inserir informação divergente quanto nome ou ao endereço na ficha de hóspedes seria
condutas atípicas porque não se trataria de documento público, nem particular. Argumentou que a informação
inserida não teria prejudicado direito, nem criado obrigação ou alterado a verdade sobre fato juridicamente
relevante, concluindo pela atipicidade da conduta. Arrazoou que o acusado deveria ser absolvido por
insuficiência probatória para o crime de uso de documento falso porque seriam atípicas as condutas de
comprar, possuir ou portar documento público falso. Disse que a confissão do acusado não poderia ser o
único elemento probatório para a condenação. Requereu o reconhecimento da progressão criminosa entre os
delitos do artigo 299 e artigo 297 c.c. artigo 304, todos do Código Penal. Subsidiariamente, requereu a
fixação da pena base no mínimo legal, postulou pelo afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea
b, do Código Penal em razão de ausência de justa causa uma vez que o outro delito sequer teria sido objeto de
denúncia, nem teria sido demonstrada a relação entre a conduta apurada nestes autos e o saque indevido de
auxílio emergencial, devendo prevalecer a presunção de inocência. Requereu o reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea. Disse que não poderia ser acatada a agravante da calamidade púbica porque esta não
teria sido mencionada na denúncia, o que culminaria na violação dos princípios da correlação entre acusação
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e sentença e do contraditório e da ampla defesa. Subsidiariamente, argumentou pelo reconhecimento de crime
continuado entre os delitos de artigo 299 e artigo 297 c.c. artigo 304, todos do Código Penal porque todos os
crimes teriam sido praticados contra o mesmo bem jurídico (fé pública), na mesma data, na mesma
receptação do Hotel TRYP localizado na cidade de São Paulo/SP, e sempre com o intuito de obtenção de
hospedagem em nome de terceiro. Arrazoou pela fixação do regime inicial de cumprimento de pena no aberto
e que fosse computado o tempo de prisão provisória. Finalmente, requereu a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos e concluiu pela revogação da prisão cautelar do réu (ID nº 91437736).

Posteriormente, o réu formulou novo pedido de relaxamento de prisão (ID nº 123558265).

Antecedentes criminais nos autos (ID nº 98315068, nº 118174113 e nº 123450047).

É o relatório.

DECIDO.

2. FUNDAMENTAÇÃO
De acordo com a denúncia, o Ministério Público imputou ao acusado JOAO VITOR FRUDELI RIBEIRO
a prática do crime previsto no artigo 304 c.c. artigo 297 e artigo 299, todos do Código Penal:

Código Penal

Falsificação de documento público

Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

Uso de documento falso

“Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração”.

Falsidade ideológica

“Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa,
de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular. (Vide Lei nº 7.209, de 1984)”

2.1 Preliminares

Sobre a alegada incompetência deste Juízo, a questão já foi decidida nos IDs nº 49055269 e nº 52261609 em
razão da conexão com os autos do IPL nº 5002505-22.2021.4.03.6110. Em resumo, utilizando-se de
documentos falsos, o réu abriu diversas contas no MERCADO PAGO e no NUBANK e, por meio destas,
recebeu da Caixa Econômica Federal, de forma irregular, 170 (cento e setenta) auxílios emergenciais,
totalizando a importância aproximada de R$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil Reais). Chamado a
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esclarecer os fatos praticados naqueles autos, o acusado ocultou-se da Polícia Federal por meio da
hospedagem em diversos hotéis utilizando-se de documentos falsos. Em Juízo, a testemunha Emanuel
Fernandes de Souza, Delegado da Polícia Federal que atuou no caso, assim declarou (ID nº 57461610):

“(...) Advogado: o senhor localizou algum objeto que ligasse o acusado aos fatos reportados ao senhor à título
da medida cautelar?

Emanuel: olha, quando a gente ingressou no quarto, estava em operação uma... o computador estava ligado e
estava funcionando um site com informações de homebroker, né, ele negociava na bolsa de valores. Na nossa
equipe tinham dois peritos. Esses peritos, ao analisar esse computador ali in loco, verificaram que tinham um
site com informações de CPF e dados dos beneficiários do auxílio emergencial (...)”.

Importante mencionar que o próprio réu confessou ter usado documentos falsos para não ser encontrado pela
Polícia Federal (ID nº 57461612):

“(...) Juíza: por que o senhor colocou na ficha de hóspedes do hotel Tryp endereço diverso e não o seu
endereço real?

João: veja bem Vossa Excelência, eu sabia que estava sendo investigado pela Polícia Federal, eu sabia que
tinha um mandado de prisão preventiva em meu nome, e eu estava tentando viver minha vida normalmente.
Depois que aconteceu, que eu fiz, eu queria trabalhar e viver normalmente, mas eu sabia que não ia
conseguir, entendeu? Foi nisso que eu fiz, adquiri o documento do Eduardo para mim tentar seguir minha
vida, inclusive, hospedado em hotéis, para não chegarem até mim, porque eu sabia que estava sendo
investigado e tinha um mandado de prisão em meu nome.

Juíza: como que o senhor sabia sobre isso?

João: os agentes federais foram até um hotel que me hospedei e eles me ligaram, inclusive foi um hotel da
rede Vitória, eles me ligaram para informar que tinham ido até lá, pedido a minha ficha, tudo que eu consumi
no hotel, que tinha um mandado de prisão preventiva em meu nome (...)”.

Tudo isso demonstra a conexão entre o uso de documento falso, apurado nestes autos e as condutas
praticadas contra a empresa pública da União, a Caixa Econômica Federal, o que atrai a competência desta
Justiça Federal.

O acusado argumentou que a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) não seria documento público
ou particular, nem versaria sobre fato juridicamente relevante. Contudo, outra é a realidade. A questão é tão
relevante para o Direito que o preenchimento da ficha é exigido pela Lei nº 11.771/2008, sujeitando os
prestadores de serviço há várias sanções se não obedecerem ao comando legal. A obrigatoriedade do
preenchimento da FNRH aliada à imposição de sanções pelo descumprimento demonstra de forma suficiente
e certa a relevância jurídica conferida pelo legislador. Ademais, o Decreto nº 7.381/2010, que regulamentou a
referida Lei, estabeleceu no artigo 26, §2º, que os “os meios de hospedagem deverão manter arquivadas, em
formato digital, as FNRH, de acordo com procedimento a ser estabelecido em portaria do Ministério do
Turismo”. Esta disposição elimina qualquer dúvida quanto à natureza documental da ficha, uma vez que o
referido artigo trata dos documentos comprobatórios, conforme expressamente declarado no : “Art. 26 caput
Constituem-se documentos comprobatórios de relação comercial entre meio de hospedagem e hóspede as
reservas efetuadas mediante, entre outros, troca de correspondência, utilização de serviço postal ou
eletrônico e fac-símile, realizados diretamente pelo meio de hospedagem ou prepostos, e o hóspede, ou

”.  Portanto, a inserção de informação falsa na FNRH altera a verdadeagência de turismo que o represente
sobre fato juridicamente relevante.

A defesa também arrazoou que o acusado deveria ser absolvido por insuficiência probatória para o crime de
uso de documento falso porque seriam atípicas as condutas de comprar, possuir ou portar documento público
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falso. Contudo, a mera compra já configura o ilícito do artigo 297 do Código Penal, isto porque, no mínimo,
o agente participou da confecção do documento falso, seja fornecendo a própria foto ou outros elementos
para a produção do documento espúrio. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO
MAJORADO. ART. 171, § 3º, C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E
AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO COMPROVADO. FALSIDADE IDEOLOGICA.
EMENDATIO LIBELLI. FALSIDADE MATERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. AÇÕES EM
CURSO. SUMULA 444, STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA REDIMENSIONADA DE
OFICIO. 1. Os réus, agindo em unidade de desígnios e concurso de vontades, tentaram abrir uma conta
corrente na Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco, utilizando documentos falsos, o que não se realizou
em razão da prisão em flagrante. 2. A materialidade está comprovada pelos documentos carreados aos autos e
pelos elementos de prova produzidos em juízo sob o crivo do contraditório. 3. A autoria e o dolo também
estão demonstrados. 4. Não se configurou crime impossível que exige a percepção da fraude ictu oculli.
Faz-se imprescindível que, tanto a ineficácia do meio, quanto a impropriedade do objeto, sejam de caráter
absoluto, ou seja, não permitam qualquer possibilidade de consumação do delito, diferentemente do que
restou comprovado nos autos. Os documentos fraudulentos apresentados às instituições bancárias, contudo,
são idôneos a induzi-la a erro, fraude que ocorreria não houvesse a oportuna diligência interna. 5. Não há
flagrante preparado. No caso dos autos, a polícia não provocou o réu a praticar o ilícito, tampouco criou a
conduta por ele praticada, tendo apenas verificado a informação de que estaria praticando o delito de
estelionato, ocasião em que o prendeu em flagrante delito. 6. Inexiste impedimento à aplicação do art. 383
do Código de Processo Penal na segunda instância. 7. O acusado agiu dolosamente, visto estar
comprovado que assumiu o risco de praticar o crime de falsidade de documento público, ao fornecer
uma foto sua para que uma cédula de identidade fosse contrafeita, auxiliando assim na contrafação de
documento falso. Provada a materialidade e a autoria delitivas no tocante ao art. 297, caput, c/c art. 29

 8. Ações em curso não podem ser valoradas comoambos do Código Penal, mister a condenação do réu.
circunstâncias judiciais desfavoráveis nos termos da Sumula 444 do STJ. Réu ostenta antecedentes criminais,
elevando-se a pena-base acima do mínimo legal. 9. Na segunda fase da dosimetria da pena, foi aplicada a
atenuante da confissão espontânea, contudo não pode levar a pena a patamar inferior ao mínimo legal
(Súmula 231 do STJ). 10. Incide a causa de aumento de pena do §3º do art. 171 do CP. 11. Não se
consumando o delito por circunstancias alheias à vontade do agente, aplica-se o art. 14, II do CP. 12. Em
razão da continuidade delitiva (dois estelionatos tentados), aplica-se a fração de aumento em 1/6 (um sexto). 
13. Aplicado de oficio o art. 383 do Código Penal, para dar nova classificação jurídica à conduta do réu
e tipificá-la no art. 297, caput, do CP. Contudo, em nome da proibição da reformatio in pejus baseia-se

 14. O valor unitário da pena de multaa dosimetria da pena no preceito secundário do art. 299 do CP.
resta fixado em 1/30 (um trigésimo) do salario mínimo vigente à época dos fatos, em razão da ausência de
noticia sobre a condição financeira do réu. 15. Fixado o regime inicial, nos termos do art. 33, §3º do Código
Penal. 16. A substituição da pena da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve cumprir o
disposto no art. 44 do Código Penal. 17. Recurso desprovido. Art. 383 do CPP de ofício. Dosimetria da Pena
redimensionada de ofício. (TRF 3ª Região, QUINTA TURMA,  Ap. - APELAÇÃO CRIMINAL - 73364 -
0000626-81.2015.4.03.6108, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES, julgado em
07/05/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/05/2018).

Posto isto, .afasto as questões preliminares arguidas

Passo, então, ao estudo da materialidade e da autoria delitivas.

2.2 Materialidade

A materialidade do delito pode ser aferida pelos seguintes documentos: a) Ficha Nacional de Registro de
Hóspedes contendo informações falsas (ID nº 49037545, fl. 29); b) Termo de apreensão dos documentos (ID
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nº 49037545, fl. 26), onde consta a apreensão de uma CNH e uma cédula de identidade; e c) Laudo Pericial
nº 1130/2021 (ID nº 52149458, fls. 48/52), que atesta a falsidade dos documentos apreendidos.

De fato, consta do laudo pericial (ID nº 52149458, fls. 48/52):

“(...) I.1 – Material questionado

I.1.1 - 01 (uma) suposta Carteira de Identidade (CI) brasileira em nome de EDUARDO DE SOUZA
OLIVEIRA, registro geral 52.307.705-1, alusiva ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt da
Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, com data de expedição de 15/03/2018 e em regular
estado de conservação, conforme ilustra a figura 1. É questionada a autenticidade do documento.

Figura 1 – Documento de Identidade questionado.

I.1.2 - 01 (uma) suposta CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) em nome de EDUARDO
VITOR BATISTA DE SOUZA, registro 06548308325, alusiva ao Departamento Nacional de Trânsito - SP,
com data de emissão de 15/01/2019 e em regular estado de conservação, conforme ilustra a figura 2. É
questionada a autenticidade do documento.

Figura 2 – CNH questionada.

(...)

IV – CONCLUSÃO
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Os documentos questionados e descritos em I.1 são falsos.

Conforme detalhado na seção III, os documentos questionados não apresentam todos os elementos de
segurança característicos de documentos autênticos desta natureza, sendo que a contrafação foi realizada
através da impressão dos dados fixos e variáveis utilizando tecnologia do tipo jato de tinta.

Importa informar que, apesar das irregularidades apontadas na Carteira de Identidade e Carteira de
Habilitação questionadas, o signatário considera que a falsificação não é grosseira, pois reproduz os aspectos
visuais, bem como simula e também apresenta alguns dos elementos de segurança comuns aos documentos
autênticos desta natureza, reunindo condições de passar por documento autêntico no meio circulante (...)”.

Firmada a materialidade dos delitos, passo ao exame da autoria.

2.3 Autoria

Autoria restou comprovada pela situação de flagrância do acusado, preso após apresentar documentos falsos
para assegurar o preenchimento da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) com informações falsas.

De fato, em sede policial, o Delegado de Polícia Federal e a Escrivã de Polícia Federal que atuaram na prisão
em flagrante do acusado assim declararam (ID nº 49037545, fls. 03/04):

“(...) DPF EMANUEL, matrícula 13.863. Inquirido(a) a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE é Delegado
de Polícia Federal desde 2008 e lotado nesta DELEFAZ desde 2015; QUE foi convocado para cumprir um
mandado de prisão oriundo da DPF/SOD/SP, expedido pela 1a Vara Federal de Sorocaba/SP; QUE
diligenciou nesta manhã de 16/04/2021 no local indicado no mandado, juntamente com a EPF JANAÍNA e
os APFs MINAS E PRADO, todos da DELEFAZ/SR/PF/SP. Ao chegar no local - HOTEL TRIP MELIÁ,
identificaram-se na portaria e subiram ao quarto 1113. Ao amanhecer, entraram no habitáculo com o cartão
de acesso fornecido pela recepção do HOTEL e encontraram o jovem JOÃO VITOR FRUDELI RIBEIRO de
18 anos de idade. Havia um computador ligado, com telas dos programas KING BUSCA e outra tela num
site de corretora. O investigado JOÃO VITOR FRUDELI RIBEIRO estava dormindo. Ele levantou-se e
colaborou com a equipe, fornecendo a senha do celular e acompanhou a busca, juntamente com as
testemunhas constantes do referido mandado. Foi encontrado dentro do quarto dele 2 (dois) documentos de
identidade supostamente falsos, tais como um RG e uma CNH com as suas fotos verdadeiras, mas em nome
de terceiros (EDUARDO V. BATISTA DE SOUZA e EDUARDO DE S. OLIVEIRA). A CNH estava
debaixo do colchão e o RG estava numa mala do investigado marca SANSONITE INVESTIGADO
prontamente confessou a falsidade dos documentos. Diante desta informação foi obtida na recepção uma
ficha de registro de Hóspedes do investigado em que consta expressamente o nome e os dados indicados no
RG apreendido, bem como sua assinatura. Diante de tais fatos, deu voz de prisão ao investigado pelo crime
descrito no artigo 297 do Código Penal e conduziu o preso a esta Regional. 

Nada mais (...)”.

“(...) JANAlNA SILVIA CRISTINA DA SILVA LISA (...) RESPONDEU: QUE é Escrivão de Polícia
Federal desde 2010 e lotada nesta DELEFAZ desde 2021; QUE foi convocada para cumprir um mandado de
prisão oriundo da DPF/SOD/SP, expedido pela 1a Vara Federal de Sorocaba/SP; QUE diligenciou nesta
manhã de 16/04/2021 no local indicado no mandado, juntamente com o chefe de equipe DPF EMANUEL e
os APFS MINAS E PRADO, todos da DELEFAZ/SR/PF/SP. Ao chegar no local - HOTEL TRYP MELIÁ, a
equipe identificou-se na portaria e subiram todos ao quarto 1.113, acompanhados do gerente e funcionário do
hotel. Ao amanhecer, entraram no habitáculo com o cartão de acesso fornecido pela recepção do HOTEL e
encontraram o jovem JOÃO VITOR FRUDELI RIBEIRO de 18 anos de idade. Havia um computador ligado.
O investigado JOAO VITOR FRUDELI RIBEIRO estava dormindo. Ele levantou-se e colaborou com a
equipe, fornecendo a senha do celular, acompanhando a busca juntamente com as testemunhas constantes do
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referido mandado. Foi encontrado dentro do quarto dele 2 (dois) documentos de identidade supostamente
falsos, tais como um RG e uma CNH com as suas fotos verdadeiras, mas em nome de terceiros (EDUARDO
V. BATISTA DE SOUZA e EDUARDO DE S. OLIVEIRA). A CNH estava debaixo do colchão e o RG
estava na mala apreendida. O INVESTIGADO prontamente confessou a falsidade dos documentos.
Perceberam a falsidade dos documentos quando confrontaram com o documento original. Nada mais (...)”.

Em juízo, as testemunhas corroboraram as declarações prestadas (ID nº 57461610 e ID nº 57461611).

Interrogado durante o Inquérito Policial, o réu optou por permanecer em silencio (ID nº 49037545, fls.
05/09). Em Juízo, declarou (ID nº 57461612):

“(...) Juíza: como o senhor confeccionou seus documentos?

João: eu não confeccionei, eu comprei, Vossa Excelência, na Praça da Sé. Saindo da Estação da Sé eles
oferecem ali esse serviço.

Juíza: em qual data o senhor comprou esses documentos?

João: não me recordo da data específica, mas o certificado foi nesse ano, e o RG foi ano passado.

Juíza: o senhor utilizou esses documentos para saques emergenciais também?

João: para sacar o auxílio emergencial não, mas ele fez parte [inaudível].

Juíza: o senhor confeccionou ou comprou outros documentos falsos além desses mencionados nos autos?

João: sim.

Juíza: esses outros documentos falsos eram em nome de quais pessoas?

João: um no nome de Eduardo, um no nome de Leonardo, e um último que não seria para o auxílio
emergencial, comprei a CNH em nome de Eduardo de Vítor.

Juíza: o senhor conseguiu sacar qual montante de auxílio emergencial?

João: não recordo, mas com toda certeza não foi milhões como está na mídia. Não me recordo a quantia
exata.

Juíza: o senhor costumava se hospedar em hotéis diversos para dificultar a sua localização?

João: costumava visitar hotéis sim, mas não para chegar a dificultar alguma investigação, seria mais para
turismo, Vossa Excelência.

Juíza: para?

João: Turismo.

Juíza: quais eram as outras pessoas que se encontravam com o senhor na data?

João: qual data Vossa Excelência?

Juíza: da data em que o senhor foi preso.
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João: ninguém estava comigo no dia em que fui preso.

Juíza: o senhor no hotel Tryp, não encontrava outras pessoas ligadas ao senhor também hospedadas lá?

João: tinha outras pessoas sim Vossa Excelência, mas não no dia que eu estava preso.

Juíza: e qual era essas pessoas?

João: era o Guilherme, era também o Augusto, alguns amigos meus.

Juíza: eles também participavam das fraudes?

João: não. Não participavam.

Juíza: era o Guilherme, o Augusto, o senhor sabe o nome completo deles?

João: Augusto Salustiano e o Guilherme eu não sei o nome inteiro dele.

Juíza: e tinha mais alguma outra pessoa?

João: tinha, tinha também, mas eram amigos como estava na data em que me visitaram, o amigo meu estava
indo pros Estados Unidos, inclusive, [inaudível] dele ali em São Paulo.

Juíza: o senhor contava com a ajuda de sua mãe?

João: não, nenhuma.

Juíza: como o senhor, além do hotel, o senhor utilizou esses documentos do Eduardo em mais alguma outra
ocasião?

João: do Eduardo de Souza usei sim Vossa Excelência.

Juíza: em qual ocasião o senhor utilizou esse documento?

João: na ocasião de abertura de conta digital.

Juíza: na Nubank?

João: abertura de conta digital.

Juíza: no banco Nubank?

João: exato, não me recordo o banco, mas eu sei que foi algum banco digital.

Juíza: utilizou em alguma outra ocasião também além da abertura da conta digital?

João: em hotéis.

Juíza: quais hotéis o senhor se hospedou com esse documento?

João: foi o hotel de Indaiatuba, o hotel, o último agora, o Tryp.

Juíza: qual era o nome do hotel em Indaiatuba no qual o senhor se hospedou?
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João: Hotel Vitória.

Juíza: em qual data o senhor se hospedou no hotel Vitória?

João: não entendi.

Juíza: em qual data o senhor se hospedou no hotel Vitória?

João: foram dias antes, um dois dias antes. Não me recordo a data, mas eu sei que foi antes de eu ir para São
Paulo. Antes de eu chegar em São Paulo.

Juíza: por que o senhor colocou na ficha de hóspedes do hotel Tryp endereço diverso e não o seu endereço
real?

João: veja bem Vossa Excelência, eu sabia que estava sendo investigado pela Polícia Federal, eu sabia que
tinha um mandado de prisão preventiva em meu nome, e eu estava tentando viver minha vida normalmente.
Depois que aconteceu, que eu fiz, eu queria trabalhar e viver normalmente, mas eu sabia que não ia
conseguir, entendeu? Foi nisso que eu fiz, adquiri o documento do Eduardo para mim tentar seguir minha
vida, inclusive, hospedado em hotéis, para não chegarem até mim, porque eu sabia que estava sendo
investigado e tinha um mandado de prisão em meu nome.

Juíza: como que o senhor sabia sobre isso?

João: os agentes federais foram até um hotel que me hospedei e eles me ligaram, inclusive foi um hotel da
rede Vitória, eles me ligaram para informar que tinham ido até lá, pedido a minha ficha, tudo que eu consumi
no hotel, que tinha um mandado de prisão preventiva em meu nome.

Juíza: ligaram para o senhor?

João: ligaram.

Juíza: e não conseguiram localizar o senhor?

João: não entendi.

Juíza: mesmo ligando para o senhor não conseguiram localizá-lo nessa época?

João: não, essa ligação foi feita para mim foi em janeiro, bem antes de eu começar a trabalhar, Vossa
Excelência, em janeiro (...)”.

Portanto, não há dúvida quanto a autoria delitiva. Importante mencionar que a demonstração da autoria não
se sustenta apenas na confissão do acusado. Ela também se baseia nas circunstâncias em que o acusado foi
preso em flagrante, além de prova material robusta. O réu estava dentro do Hotel Tryp, no qual ele fez inserir
informações falsas na Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) e em posse de dois documentos
falsos, uma CNH, usada para preenchimento da FNRH do hotel, e outro documento de identidade falso.
Logo, não há que se falar em violação ao artigo 197 do Código de Processo Penal.

Por fim, não é o caso de reconhecer a progressão criminosa entre os delitos tipificados no artigo 299 e artigo
297 c.c. artigo 304 do Código Penal. Isso porque as condutas foram praticadas com desígnios autônomos. O
delito do artigo 299 do Código penal é crime formal e aperfeiçoa-se com a mera inserção da informação
inverídica na Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH). A apresentação do documento falso logo em
seguida não se constitui meio para a prática do delito, mas de um estratagema utilizado pelo acusado para que
o hotel não descobrisse a falsidade inserida no documento e não acionasse as autoridades competentes
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imediatamente. Logo, o crime do artigo 297 c.c. artigo 304 do Código Penal teve a finalidade específica de
assegurar a impunidade do primeiro delito, tratando-se de conduta autônoma que se iniciou e consumou-se
quando o delito do artigo 299 já se encontrava exaurido, não havendo que se falar da absorção de um crime
pelo outro nessa hipótese. Ademais, frise-se que a potencialidade lesiva do documento falso utilizado não se
esgotou com a inserção da informação falsa na FNRH, o que impede a consunção dos delitos.

Nesse sentido:                                           

PENAL. PRESCRIÇÃO. MULTA SUBSTITUTIVA.PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. CÓDIGO
PENAL, ART. 114. LEI N. 9.268/96. NOVA REDAÇÃO. APLICABILIDADE. CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITO FALSA E CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS FALSO
APRESENTADOS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS
PÚBLICOS (CP, ART. 293, I). DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART.
304 C. C. O ART. 297). FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. CRIME
IMPOSSÍVEL. DESCARACTERIZADO. (...) 3. A falsidade de certidão negativa de débito ou documento
equivalente não enseja a incidência do § 1º do art. 293 do Código Penal, mas sim a do art. 297 do mesmo
Código. Embora o primeiro tipifique a falsidade material de qualquer papel de emissão legal, destinado à
arrecadação de imposto ou taxa. No caso da CND, a potencialidade lesiva do falsum ultrapassa tal
delimitação, uma vez que pode ser indeterminadamente empregada no comércio jurídico, inclusive
privado, agredindo a fé pública da coletividade em maior extensão, de modo a ensejar a sanção penal

 6. Autoria e materialidade demonstradas. 7.mais severa estabelecida pelo art. 297 do Código Penal. (...)
Acolhida a preliminar de desclassificação para o delito do art. 304 do Código Penal. Apelação desprovida.
(TRF 3ª Região, QUINTA TURMA - 1A. SEÇÃO, Ap. - APELAÇÃO CRIMINAL - 17650 -
1306413-31.1997.4.03.6108, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, julgado
em 11/10/2004, DJU DATA:23/11/2004 PÁGINA: 303)                                    

Por fim, importante consignar que não é o caso de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos
tipificados no artigo 299 e artigo 297 c.c. artigo 304 do Código Penal, isto porque o instituto do artigo 71 do
Código Penal só se aplica quando dois ou mais crimes da mesma espécie são praticados, o que não é o caso.

  Sendo assim, uma vez ausentes excludentes da ilicitude ou dirimentes da culpabilidade, restando, pois,
caracterizados a materialidade, autoria e dolo do delito tipificado no artigo 304 c.c. o artigo 297 em concurso
material com o artigo 299, todos do Código Penal, a condenação é medida que se impõe a JOAO VITOR

, nos termos do disposto no art. 68 do Código Penal.FRUDELI RIBEIRO

3. DOSIMETRIA DA PENA

3.1 artigo 299 do Código Penal

Na primeira fase de aplicação da pena, no exame da culpabilidade, considerada como juízo de reprovação
exercido sobre o autor de um fato típico e ilícito, verifico que sua intensidade manteve-se nos lindes normais
ao tipo. Apesar de o Ministério Público Federal ter requerido o aumento da pena em razão das condutas
apuradas nos autos nº 5002505-22.2021.14.03.6110, é importante mencionar que, se for o caso, a
culpabilidade delas será sopesada pelo Juízo Federal de Sorocaba. Este juízo não pode levá-las em
consideração nestes autos sob pena de incorrer in , o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nobis in idem
mais, quanto as alegações de que o comportamento do réu nas redes sociais teria culminado em zombaria do
sistema de Justiça, cumpre fazer algumas considerações. Após examinar o ID nº 52037206, fls. 81/89, dos
autos nº 5005853-63.2021.4.03.6105, o que se nota é alguém ostentando bens materiais em redes sociais com
fim de afirmar a própria identidade, o que é comum entre jovens de 18 anos e, principalmente, entre aqueles
que praticam ilícitos, em princípio, não configura nenhum deboche ou insulto direcionado à aplicação da
Justiça em função dos ilícitos apurados nestes autos.
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No tocante à conduta social e personalidade do acusado, à míngua de elementos nos autos, deixo de
valorá-los.

Os motivos, as circunstâncias e as consequências são normais à espécie. Não há que se falar, no presente
caso, em comportamento da vítima.

O réu não possui antecedentes criminais.

Posto isso, com observância das diretrizes dos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo
legal em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas. O réu praticou o crime em
15/04/2021, na vigência do Decreto Estadual n.º 64879, de 20 de março de 2020, o que atrai a incidência do
artigo 61, inciso II, alínea J, do Código Penal. Nesse caso, não há que se falar em violação do princípio da
correlação entre acusação e sentença, uma vez que este abrange somente os fatos delituosos pelo qual o réu
responde e não a dosimetria da pena. Ademais, o réu se defende sobre os fatos, e o fato é que ele praticou o
delito durante a pandemia de COVID-19. Igualmente, durante o interrogatório, o réu esclareceu que o
documento falso foi utilizado com a finalidade de não ser encontrado pela Polícia Federal, o que também
atrai a incidência do artigo 61, inciso II, alínea b, do Código Penal. Finalmente, se aplica o benefício do
artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal porque o réu confessou espontaneamente os fatos delituosos e
forneceu elementos que ajudaram a esclarecer a verdade. Posto isto, compenso uma agravante com uma
atenuante e aumento a pena em 1/6 (um sexto) para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze)
dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Considerando as informações presentes nos autos, arbitro o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente pelos índices oficiais até o pagamento.

3.2 artigo 297 c.c. artigo 304 do Código Penal

Na primeira fase de aplicação da pena, no exame da culpabilidade, considerada como juízo de reprovação
exercido sobre o autor de um fato típico e ilícito, verifico que sua intensidade manteve-se nos lindes normais
ao tipo. Apesar de o Ministério Público Federal ter requerido o aumento da pena em razão das condutas
apuradas nos autos nº 5002505-22.2021.14.03.6110, é importante mencionar que, se for o caso, a
culpabilidade delas será sopesada pelo Juízo Federal de Sorocaba. Este juízo não pode levá-las em
consideração nestes autos sob pena de incorrer in , o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nobis in idem
mais, quanto as alegações de que o comportamento do réu nas redes sociais teria culminado em zombaria do
sistema de Justiça, cumpre fazer algumas considerações. Após examinar o ID nº 52037206, fls. 81/89, dos
autos nº 5005853-63.2021.4.03.6105, o que se nota é alguém ostentando bens materiais em redes sociais com
fim de afirmar a própria identidade, o que é comum entre jovens de 18 anos e, principalmente, entre aqueles
que praticam ilícitos, em princípio, não configura nenhum deboche ou insulto direcionado à aplicação da
Justiça em função dos ilícitos apurados nestes autos.

No tocante à conduta social e personalidade do acusado, à míngua de elementos nos autos, deixo de
valorá-los.

Os motivos, as circunstâncias e as consequências são normais à espécie. Não há que se falar, no presente
caso, em comportamento da vítima.

O réu não possui antecedentes criminais.
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Posto isso, com observância das diretrizes dos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo
legal em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas. O réu praticou o crime em
15/04/2021, na vigência do Decreto Estadual n.º 64879, de 20 de março de 2020, o que atrai a incidência do
artigo 61, inciso II, alínea J, do Código Penal. Nesse caso, não há que se falar em violação do princípio da
correlação entre acusação e sentença, uma vez que este abrange somente os fatos delituosos pelo qual o réu
responde e não a dosimetria da pena. Ademais, o réu se defende sobre os fatos, e o fato é que ele praticou o
delito durante a pandemia de COVID-19. Igualmente, durante o interrogatório, o réu esclareceu que o
documento falso foi utilizado com a finalidade de não ser encontrado pela Polícia Federal, o que também
atrai a incidência do artigo 61, inciso II, alínea b, do Código Penal. Finalmente, se aplica o benefício do
artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal porque o réu confessou espontaneamente os fatos delituosos e
forneceu elementos que ajudaram a esclarecer a verdade. Posto isto, compenso uma agravante com uma
atenuante e aumento a pena em 1/6 (um sexto) para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11
(onze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Considerando as informações presentes nos autos, arbitro o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente pelos índices oficiais até o pagamento.

3.3 Aplicação da regra do artigo 69 do Código Penal

Observando o artigo 69 do Código Penal, procedo à somatória das penas aplicadas, o que resulta em 03 (três)
 e 20 (vinte) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salárioanos e 06 (seis) meses de reclusão

mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pelos índices oficiais até o pagamento.

3.4 Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena
far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código” (Redação dada pela Lei nº 7.209,

)”. Importante consignar que as circunstâncias em que os delitos foram praticadosde 11.7.1984
desaconselham a aplicação de regime de pena menos gravoso. O réu foi preso como resultado de
cumprimento de mandado de prisão decorrente de fatos apurados nos autos de nº 5002507-89.2021.403.6110,
em trâmite nesta 9ª Vara Federal, em razão da prática de crimes de estelionato contra a Caixa Econômica
Federal, haja vista que, utilizando-se de documentos falsos, abriu diversas contas no MERCADO PAGO e no
NUBANK e, por meio destas, recebeu dos cofres públicos, de forma irregular, 170 (cento e setenta) auxílios
emergenciais, totalizando a importância de R$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais). No
momento do cumprimento do mandado, apurou-se a prática dos crimes pelos quais o réu responde nestes
autos e identificou que se encontrava em curso a preparação de novas fraudes relativas ao recebimento
indevido de auxílio emergencial, conforme confirmado pela testemunha em Juízo (ID nº 57461610):

“(...) Advogado: o senhor localizou algum objeto que ligasse o acusado aos fatos reportados ao senhor à título
da medida cautelar?

Emanuel: olha, quando a gente ingressou no quarto, estava em operação uma... o computador estava ligado e
estava funcionando um site com informações de homebroker, né, ele negociava na bolsa de valores. Na nossa
equipe tinham dois peritos. Esses peritos, ao analisar esse computador ali in loco, verificaram que tinham um
site com informações de CPF e dados dos beneficiários do auxílio emergencial (...)”.

Num. 142179744 - Pág. 15Assinado eletronicamente por: VALDIRENE RIBEIRO DE SOUZA FALCAO - 29/10/2021 08:44:52
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102908445207500000136108260
Número do documento: 21102908445207500000136108260



Dadas as circunstâncias em que o delito foi cometido, a fixação de regime de pena menos gravoso será um
convite para que o réu retorne às atividades criminosas, frustrando a finalidade da aplicação da pena, razão
porque neste caso é necessário que o acusado seja submetido à recuperação intensiva que é propiciada pelo
regime de pena mais gravoso.

Posto isto, com fundamento no artigo 33, §3º, do Código Penal, fixo como regime inicial de cumprimento da
pena o . Deixo de aplicar o disposto no art. 387, §2º, do CPP, uma vez que o tempo de prisão jáFECHADO
cumprido (ID nº 123451842), não tem o condão de alterar o regime inicial de pena privativa de liberdade em
função das razões já expostas.

3.5 Pena substitutiva

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do
Código Penal.

4. DISPOSITIVO
Ante o exposto,  a ação penal para  o réu JULGO PROCEDENTE CONDENAR JOAO VITOR FRUDELI

 já qualificado, como incurso nas sanções artigo 299 e artigo 297 c.c. artigo 304, todos do CódigoRIBEIRO,
Penal, à pena de , a ser cumprida em regime  e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão FECHADO, 20

, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,(vinte) dias-multa
corrigido monetariamente pelos índices oficiais até o pagamento. Incabível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

4.1 Direito de apelar em liberdade

Quanto ao pedido de relaxamento de prisão e a peça de ID nº123558265, consigno que permanecem
inalteradas as razões jurídicas que ensejaram a manutenção da prisão preventiva de JOÃO VITOR

 de ID nº 53582669, fls. 02/07; ID nº 58684838 e ID nºFRUDELI RIBEIRO expressas nas decisões
123295424, razão pelo qual nego ao réu o direito de apelar em liberdade e indefiro o pedido formulado na
peça de ID nº 58684838, ratificando todos os fundamentos ali elencados.

4.2 Custas processuais

Condeno  ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigoJOÃO VITOR FRUDELI RIBEIRO
804 do CPP.

4.3 Valor mínimo para reparação de danos

Não há valor mínimo a fixar para reparação de danos.

4.4 Bens e valores apreendidos

Nada a prover, tendo em vista que os bens relacionados a ID nº 49037545, fl. 26 foram remetidos a 3ª Vara
Criminal de São Paulo (ID nº 52149458, fls. 56/57).

4.5 Deliberações finais
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Após o trânsito em julgado:

4.5.1 Oficie-se ao departamento competente para fins de estatísticas e antecedentes criminais e remetam-se os
autos ao SEDI para as devidas anotações;

4.5.2 oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição
da República;

4.5.3 Providencie-se a inclusão do nome do réu no Rol dos Culpados;

4.5.4 Expeça-se guia de recolhimento para execução da pena;

4.5.5 Expeça-se boletim individual, nos termos do artigo 809 do Código de Processo Penal.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Campinas, 28 de outubro de 2021.

 

VALDIRENE RIBEIRO DE SOUZA FALCÃO

Juíza Federal
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