


INSTRUMENTOS E MÉTODOS VOLTADOS À REDUÇÃO DE 
INQUÉRITOS

 Qual o bem jurídico vale a pena proteger?
 Grupo de Trabalho sobre Utilidade , Eficiência e Efetividade 

da Persecução Penal (2ªCCR/MPF):
•Utilidade: quando atuar/seletividade;
•Eficiência: prioridade/política criminal;
•Efetividade da Persecução Penal: resultado.



GT Utilidade
 4 OBJETOS

1. ATUAÇÃO PREVENTIVA
2. INDICAÇÃO DE DELITOS PRIORITÁRIOS
3. SELEÇÃO DE CASOS PRIORITÁRIOS
4.GARANTIA DA EFETIVIDADE DA PERSECUÇÃO 

PENAL 



Temas prioritários (1)

Crimes em relação aos quais o Brasil tem compromissos 
junto a, ou foi demandado por organismos internacionais:

 Trabalho escravo;
 Tráfico de pessoas;
 Crimes contra as comunidades indígenas;
 Crimes cometidos durante a ditadura (Justiça de Transição).



Temas prioritários (2)

Temas prioritários nacionais:

 Lavagem de dinheiro e delitos econômicos;  
 Crimes envolvendo pornografia infantil (em particular, 

disponibilização ou venda na internet);
 Crimes contra a Previdência Social;
 Crimes de fronteira (incluindo portos e aeroportos).



MÉTODOS ADOTADOS PELA 2ª CCR
SANEAMENTO DE IPLs

 Levantamento de  boas práticas  em rotinas para o 
aprimoramento da efetividade da persecução penal 
(Ofício Circular 2ªCCR nº 01/2015);

 Iniciativa estratégica da 2ª CCR (Ofício Circular 2ªCCR nº 
15/2015) de solicitar às unidades do MPF para: 

(a) realizar a inspeção e saneamento específico dos 
IPLs referentes a fatos anteriores a maio de 2010; 

(b) apresentar plano de trabalho  para execução da 
meta;



BOAS PRÁTICAS
 Procedimento de saneamento de acervo de IPLs  desenvolvido 

pelo GT Utilidade – divulgação de “passo a passo” aos membros 
do MPF;

 Recomendação Criminal nº 1/2017 (PRM-Umuarama) - 
levantamento do acervo de IPLs e encaminhamento ao MPF, 
independentemente de relatório, para eventual promoção de 
arquivamento em hipóteses determinadas; 

 Projeto Piloto de Gestão Estratégica de Ofícios  – PPGEO – 
adoção de critérios de seleção de feitos prioritários para 
atuação.



BOAS PRÁTICAS 
FRAUDES PREVIDENCIÁRIAS (PR/RN)

 Recomendação nº 1/2017 dirigida ao Presidente do INSS;
 Sugestão de revisão do sistema de cadastro de benefícios 

previdenciários aos períodos de atividade rural, nos seguintes 
termos:
– Criação de GT para viabilizar a participação colaborativa do 

MPF, COINP/MF, TCU;
– Promoção de alterações no Sistema do INSS para melhorar a 

qualidade da informação;
– Fortalecer a COINP/MF para facilitar a cessão de servidores 

para compor força-tarefa.



INTERLOCUÇÃO COM PARCEIROS EXTERNOS
DIRBEN/INSS, DPREV/PF, COINP/MF 

 Ciclo de reuniões entre os parceiros externos;
 Eleição de prioridades;
 Identificação das vulnerabilidades no sistema de concessão de 

benefícios;
 Discussão sobre a elaboração de termo de cooperação entre os 

órgãos parceiros para tratar dos produtos das Forças-Tarefas 
Previdenciárias (Portaria Conjunta nº 1/2013).   



ENUNCIADOS E ORIENTAÇÕES
SANEAMENTO DE IPLs  

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.



ENUNCIADOS E ORIENTAÇÕES
SANEAMENTO DE IPLs  

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.



ENUNCIADOS E ORIENTAÇÕES
SANEAMENTO DE IPLs  

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; 



ENUNCIADOS E ORIENTAÇÕES
SANEAMENTO DE IPLs  

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.”



ENUNCIADOS E ORIENTAÇÕES
SANEAMENTO DE IPLs  

Orientação nº 28 – orienta os membros do MPF a como proceder  nos caos 
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). 
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