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--FUNPREV 
BAURU 

Bauru, S.P., 02 de julho de 2021. 

Prezado Senhor, 

Vimos através do presente encaminhar cópia do Processo Administrativo n.0 

536/2021, para informar a esta Egrégia Casa da Leis que foi constitulda Comissão de 
Sindicância para apurar fraude sofrida pela Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru - Funprev. A Funprev, conforme lei municipal 
em anexo, é o órgão público do Município de Bauru, Estado de São Paulo, responsável 
pela gestão do fundo previdenciário do regime próprio de previdência local. 

No dia 25 de fevereiro de 2021, foi vítima de um crime virtual, onde os agentes 
a serem eventualmente identificados após a competente investigação policial, 
conseguiram manter em erro a Gerência do Banco Bradesco S.A., através da agência 
responsável pela movimentação bancária destinada ao custeio da folha de pagamento 
dos servidores ativos, inativos e pensionistas, sob responsabilidade desta entidade, 
para que a instituição financeira transferisse o valor de R$ 78.435, 14 (setenta e oito mil, 
quatrocentos e trinta e cinco reais, e catorze centavos) para crédito em uma conta 
corrente titularizada, supostamente, por JULIANA MONTEIRO FERREIRA, contra a 
Agência do Banco Santander S.A. , em Vitória, Espírito Santo. Mencionada pessoa não 
é beneficiária desta Fundação. 

A Fundação registrou Boletim n.º 383168/2021 - Delegacia Eletrônica e 
protocolizou Notitia Criminis na CPJ de Bauru sob n.0 9.014/2021, mas, através do 
Despacho n.º 051/2021-RAF, o Delegado Regional indeferiu o pedido ao fundamento 
de que a competência para investigação seria da Polícia Civil do Estado do Espírito 
Santo. Após esta negativa de abertura de inquérito policial pelo d. Delegado de Polícia 
coordenador regional do Centro de Polícia Judiciária em Bauru, a Funprev encaminhou 
Notitia Criminis à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos 
(DRCC) do Estado do Espírito Santo, localizada sito na Avenida Marechal Campos, 
1236, Bairro Bonfim, Vitória/ES, CEP 29047-105, através de SEDEX-Correios, cujo 
código de localização é o QB307167003BR, que já foi entregue no local, mas ainda 
não foi protocolizado nem analisado pelo Delegado de Polícia lá responsável. 

Entretanto, em 01 de julho de 2021 , nossa Procuradoria Geral, por telefone, em 
conversa com a Sr.ª Iara, Escrivã de Polícia do Cartório da mencionada delegacia, por 
telefone [(27)3137-9106)] , explicou que o procedimento desejável seria que a 
Delegacia de Investigações Gerais do local da infração (art. 70, do CPP) procedesse a 
coleta dos dados e documentos iniciais, e, caso declinasse de sua competência, 
encaminhasse o procedimento preparatório ou o próprio inquérito policial à Vitória, no~_ 
Espírito Santo. )(J 

Nesse passo, a Funprev protocolizou pedido de reiteração de abertura do 
inquérito policial, junto à autoridade policial de Bauru, observando que a reiteração da 
requisição para se iniciar o Inquérito Policial dá-se em razão também de que a Funprev 
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foi vítima, senão direta do crime de estelionato (posto que, após, fora ressarcida), do 
crime de falsificação ideológica. 

Em ambos os casos, aplicar-se-ia a exceção do § 5. º, do art. 171 , do Código 
Penal, a autorizar o prosseguimento do Inquérito Policial quando a vítima (não se 
especifica se imediata ou mediata) for a Administração Pública, no caso indireta. É 
porque, num primeiro momento, a utilização de documento falsificado, para sustentar o 
erro do agente do Banco Bradesco, lesionou o patrimônio da Fundação. Então, logo, 
também vítima do crime de estelionato, posto que este absorve aquele. 

Embora a Fundação não tenha, ao final, sofrido quaisquer prejuízos financeiros 
(visto que a instituição bancária ressarciu os valores equivocadamente transferidos), foi 
também vítima do estelionato sofrido por meio da realização de um crime 
eventualmente cibernético. Conforme apurado pela Sindicãncia, cuja cópia do inteiro 
teor do feito administrativo n.0 536/2021 segue anexo, outros institutos de previdência 
sofreram o mesmo infortúnio criminoso. Assim, é pessoa jurídica interessada em 
solicitar a abertura de inquérito policial (visto que a persecução penal se dá através de 
ação penal pública incondicionada) para apuração dos fatos e identificação da eventual 
autoria, conforme doutrina de Delmanto: 

"Sujeito passivo: Qualquer pessoa, mas deve ser determinada, porquanto não há 
estelionato contra pessoa incerta, assinalando-se que podem existir dois sujeitos 
passivos, no caso de a pessoa enganada ser diversa da prejudicada.· (Código Penal 
Comentado. Saraiva, 2010, p. 619) 

Diante do exposto, Senhor Presidente, encaminham-se todos os documentos 
produzidos e recebidos por esta Fundação após a ciência do fato acima narrado, para 
ciência desta Egrégia Casa de Leis, informando-se que também encaminhou tais fatos, 
por força do Requerimento n.0 487/2021 pelo o Art. 18. da LOMB, encaminhada pelo 
Excelentíssimo Senhor Vereador Coronel Meira . 

. Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Bauru, S.P., 02 dej~jd,.iºº--

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS 
Presidente - Funprev 

(p.p.EDUARDO TELLES DE LIMA RALA) 

A Sua Excelência 
MARCOS ANTONIO DE SOUZA 
Presidente da Câmara Municipal de Bauru 

Procurador Jurldico - Funprev 
OABSP 232.311 

Praça Dom Pedro li, 1-50, Centro, Bauru/SP - CEP: 17015-230 
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