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Simulam acidentes e sacam
160 mil euros com seguros
Chegaram a usar o mesmo carro em vários embates encenados Grupo de 18
indivíduos julgado em Sintra por fraudes praticadas durante três anos

Julgamento Um grupo de
18 indivíduos com idades
entre os 39 e os 73 anos
está a ser julgado no Tribu
nal de Sintra acusado de
vários crimes de burla com

seguros falsificação de do
cumentos simulação de
crime e ainda detenção de
arma proibida Terão ao
longo de três anos lucrado
cerca de 160 mil euros com

a simulação de acidentes
de viação Nalguns deles
não hesitavam sequer em
utilizar o mesmo veículo

ou salvado que depois
constava em diferentes

participações
De acordo com a acusação

doMinistério Público MP
de Sintra a rede era lidera
da por dois indivíduos um
com 40 e outro com 45

anos residentes em Mem
Martins e na Amadora O

primeiro carro a ser usado
no esquema foi um BMW
pertencente a uma ex cu
nhada de um deles

Amulher tinha emigrado
e os arguidos simularam

com o seu carro um aciden
te na zona de Belas Falsifi

caram umadeclaração ami
gável que assinaram como
se fosse a emigrante e até
abriram uma conta bancá
ria em nome da ex cunha
da para poderem receber os
cerca de 6500 euros que a
companhia de seguros pa
gou em maio de 2009
pensando tratar se de um
verdadeiro sinistro

OMESMO MERCEDES

Entre março de 2011 e agos
to nomesmo ano umMer
cedes 200 foi usado em três

simulações de acidentes di
ferentes No primeiro caso
de acordo com a investiga
ção encenaramum despis
te supostamente provoca
do por uma viatura que vi
nha em sentido contrário e

deu um toque no Merce
des fugindo sem parar
Com este caso os arguidos

arrecadaram 10 300 euros
mediante a simples apre
sentação de uma declara
ção amigável à companhia
de seguros
Ficaram com o salvado

que supostamente teria

sido reparado e objeto de
umnovo seguro Emjunho
domesmo ano uma alega
da quebra de tensão ines
perada teria provocado o
embate num poste O Mer
cedes teria ficado total
mente destruído e os ar

guidos receberam 33 500
euros voltando a ficar com
o salvado que desta vez
passaram para o nome de
um cúmplice Este fez
novo seguro e tentou si
mular novo acidente mas
uma peritagem da compa
nhia detetou a fraude e re

cusou pagar
Emvários casos os argui

dos usaram cúmplices
normalmente indivíduo
com dificuldades econó

micas para figurarem
como proprietários dos
veículos e tomadores dos

seguros Os dois principais
suspeitos pagariam a esses
indivíduos por cada aci
dente simulado

Por vezes chamavam a
PSP ou a GNR ao local do

acidente Tudo para dar
mais credibilidade às suas
reclamações junto das se
guradoras
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