


COOPERAÇÃO INTERNACIONAL BRASIL-ESPANHA
Estratégias de Prevenção, Detecção e Investigação de Fraudes e 

Corrupção contra a Seguridade Social

DESAFIOS DA FORÇA-TAREFA PREVIDENCIÁRIA



FRAUDES PREVIDENCIÁRIAS
DESAFIOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS;
 “RESCALDOS” DAS OPERAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS;
 ACORDOS DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL;
 PERSECUÇÃO PATRIMONIAL;
 DENÚNCIA;
 AÇÃO PENAL;
 AÇÃO DE IMPROBIDADE.



FRAUDES PREVIDENCIÁRIAS
DESAFIOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 Arquivamento de procedimentos investigatórios:
•Ausência de autoria;
•Prescrição;
• Inexistência de linha investigatória idônea;
•Ausência de dolo no saque de até 3 (três) benefícios.



ENUNCIADO 2ª CCR
  

Enunciado nº 68

É cabível o arquivamento de procedimento investigatório em relação a 
crime de estelionato em detrimento do INSS cometido mediante 
saques indevidos de benefícios previdenciários após o óbito do segurado 
quando constatadas (a) a realização de saques por meio de cartão 
magnético, (b) a inexistência de renovação da senha, (c) a inexistência 
de procurador ou representante legal cadastrado na data do óbito e (d) 
a falta de registro visual, cumulativamente, a demonstrar o esgotamento 
das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência 
de linha investigatória potencialmente idônea.

Aprovado na 118ª Sessão de Coordenação, de 19/09/2016.



ENUNCIADO 2ª CCR
 

Enunciado nº 53

A prescrição do crime de estelionato previdenciário, em 
detrimento do INSS, cometido mediante saques indevidos de 
benefícios previdenciários após o óbito do segurado, ocorre em 
doze anos a contar da data do último saque, extingue a 
punibilidade e autoriza o arquivamento da investigação pelo 
MPF.

Aprovado na 78ª Sessão de Coordenação, de 31/03/2014.



ORIENTAÇÃO 2ª CCR

Orientação nº 26 – orienta os membros do MPF a observarem o 
seguinte critério em suas promoções de arquivamento:

 “A antiguidade do fato investigado, o esgotamento das 
diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou a 
inexistência de linha investigatória potencialmente idônea, 
adequadamente sopesadas no caso concreto, justificam o 
arquivamento da investigação, sem prejuízo do disposto no art. 
18 do CPP.”



ORIENTAÇÃO 2ª CCR

Orientação nº 28 – orienta os membros do MPF a como proceder  
nos casos de investigação dos crimes de estelionato 
previdenciário (“passo a passo”): 

- melhorar a eficiência da persecução penal em relação aos 
crimes de obtenção fraudulenta de benefício previdenciário;

- checklist para permitir análise direcionada e de maior 
qualidade das investigações de crimes com maior incidência 
nos ofícios criminais;

- observar a inexistência de linha investigatória 
potencialmente idônea (Orientação nº 26). 

 



ORIENTAÇÃO 2ª CCR
 

Orientação nº 4 – orienta os membros do MPF:

 - a dispensar liminarmente a instauração de investigação criminal 
própria ou de inquérito policial e determinar, se assim o entender, o 
arquivamento das peças de informação que serão encaminhadas em 
cumprimento ao item 9.1.2 do Acórdão 2.812/2009 – TCU – Plenário em 
duas situações, assim consideradas pela jurisprudência da 2ª CCR:

(1) relativas a fatos já abrangidos pela prescrição da pretensão 
punitiva, cujo termo inicial é a data do último saque efetuado após o 
óbito do beneficiário;

(2) quando não houver prova de dolo no saque de até três benefícios 
previdenciários. 



FRAUDES PREVIDENCIÁRIAS
DESAFIOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 “Rescaldos” das operações previdenciárias:
•Dispensa-se instauração de IPL ou investigação 

criminal própria;
•Arquiva-se os feitos já instaurados.



ORIENTAÇÃO 2ªCCR

Orientação nº 36 - ARQUIVAMENTO “RESCALDOS” 
ORIENTA os membros do Ministério Público Federal com atuação na área 

criminal sob sua coordenação a realizar o arquivamento dos chamados 
“rescaldos” das operações previdenciárias, dispensando-se a instauração de 
inquérito policial ou de investigação criminal própria ou arquivando os feitos 
já instaurados, quando a persecução penal/investigação estiver em estágio 
avançado ou já houver sido ajuizada a ação penal e, após minuciosa análise, 
ao Procurador da República oficiante restar evidenciado que os fatos:

a) não modificam o panorama probatório atual;
b) não são suficientes para um aumento substancial das penas dos investigados na operação 

originária;
c) dizem respeito às condutas dos titulares dos benefícios, salvo quando encerrarem alto grau 

de reprovabilidade, como a magnitude da lesão;
d) nada acrescentam acerca das condutas dos servidores e intermediadores já investigados;
e) não apresentam indícios da participação de outros servidores e/ou intermediadores, além 

dos já investigados no IPL de origem.



FRAUDES PREVIDENCIÁRIAS
DESAFIOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 Acordos de não persecução penal:
•Resoluções CNMP nºs 181/2017 e 183/2018;
•Alternativa à propositura da ação penal (sistema 

acusatório);
• Instrumento de política criminal;
•Racionalidade do sistema penal brasileiro;
•Resposta rápida aos crimes de pouca gravidade.



Acordos de Não Persecução Penal propostos pelo MPF 
POR ESTADO

(a partir de maio/2018)



Acordos de Não Persecução Penal propostos pelo MPF 
POR UNIDADE

(a partir de maio/2019)



FRAUDES PREVIDENCIÁRIAS
DESAFIOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PERSECUÇÃO PATRIMONIAL:
• Forma eficaz para impedir o usufruto de lucros, ganhos e 

bens obtidos por meio de atividade criminosa.

»Planejamento;
»Estabelecer parâmetros de atuação;
»Mecanismos e técnicas.



FRAUDES PREVIDENCIÁRIAS
DESAFIOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 DENÚNCIA:
• Grandes operações;
• Organização criminosa;
• Divisão de tarefas.

 AÇÃO PENAL;
 AÇÃO DE IMPROBIDADE:

•Quando há envolvimento de servidores.



FRAUDES PREVIDENCIÁRIAS
DIÁLOGOS INTERINSTITUCIONAIS

 PF, PRF, BACEN, RFB, COAF, CVM, INSS, COINP, SRPPS, 
PREVIC e outros;

 Cooperação entre os órgãos parceiros;
 Ciclo de reuniões;
 Eleição de prioridades;
 Identificação de vulnerabilidades.



ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO 
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS



ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO 
INQUÉRITOS POLICIAIS



ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO 
AÇÕES PENAIS – 1ª INSTÂNCIA



ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO 
AÇÕES PENAIS – 2ª INSTÂNCIA



LINKS 

2ª CCR
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2

 BOAS PRÁTICAS
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/sobre/boas-praticas 

ORIENTAÇÕES
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/orientacoes

 ENUNCIADOS
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/enunciados

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/sobre/boas-praticas
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/orientacoes
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/enunciados


Membros Titulares:
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen (coordenadora)

Subprocuradora-Geral da República 

José Adonis Callou de Araújo Sá
Subprocurador-Geral da República

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho
Subprocurador-Geral da República

Membros Suplentes:
Márcia Noll Barboza
 Procuradora Regional da República

Cláudio Dutra Fontella
Procurador Regional da República

Rogério José Bento Soares do Nascimento
Procurador Regional da República

Secretário Executivo:
Tulio Borges de Carvalho
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