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MPF Procuradoria
da República no
Rio Grande do NorteMinistério hlblico Federal

Ofício n' 274/2017 - FRA-pR/RN
Natal/RN, 1 1 de maio de 2017

Senhora Coordenadora,

Com meus cordiais cumprimentos, reporta-me ao
desenvolvimento do projeto Bi Fraudes Previdenciárias - Fase 1, código P165,

vinculado a essa Câmara de Coordenação e Revisão. aprovado pela Portaria

PGR/MPU no 37, de 13 de janeiro de 2017, para remeter a anexa recomendação n'
1, dirigida ao presidente do INSS, sugerindo a revisão do sistema de cadastro de
benefícios previdenciários relacionados aos períodos de atividades rural.

Restrito ao assunto em comento, valho-me da
oportunidade para externar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e

.ADE

A.Sua Excelência a Senhora
LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Subprocuradora-Geral da República
Coordenadora da 2' Câmara de Coordenação e Revisão do MPF
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Procedimento Administrativo n.' 1 .28.000.000680/2017-81

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador(a)
da República signatário(a), no uso das atribuições previstas nos ans. 127,

129, incs. le 111, da Constituição da República, ans. lo e 5', inciso 111, alínea

"b", da Lei Complementar n.o 75/93, art. 1 5 da Resolução CNMP n.' 23/07

e ans. 4', inc. IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF n.o 87/06, e, ainda,

Considerando a dignidade humana como fundamento da

República Federativa do Brasil, na forma do art. lo, inc. 111, da Constituição
da Repúblicas

Considerando ser a previdência social instituto social

assegurado na Constituição da República vigente, consoante os artigos

6', 7', inciso IV, e 203, como forma de resguardar a dignidade humana

quando da ocorrência de eventos que inviabilizerry-ou ,çljfigdltÀm a
subsistência do segurado por meio de sua própria força de~t/ab4.Ihoi
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Considerando a vinculação da Administração Pública aos

princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade e da
moralidade (art. 37, capuz, da Constituição da República)l

Considerando a ocorrência de inúmeras fraudes

afeta diretamente a capacidade de pagamento dos benefícios
concedidos:

Considerando que cada um dQEyários esquemas de
fraude à previdência, pontualmente descobertos. implicam preiuízos
de milhões de reaja Bos cofres públicos;

Considerando serem finitos os recursos públicos
destinados à Previdência Social, o que importa na necessidade de
ue as pessoas cadastradas para receberem os benefícios

revidenciários gejalnde fale cumpridoras dos requisitos legais;

Considerando a possibilidade de identificação de fraudes

previdenciárias valendo-se, para tanto, do simples cruzamento de base de

dados públicos, revelando irregularidades no procedimento de concessão

de benefícios previdenciários, incluindo-se o "modus operando" e seus
potenciais responsáveisl

Considerando a constatação de gye Q& campos
constantes no sistema de cadastro de benefícios do Instituto

Nacional do Seguro Social (INSS), conforme o verificado

Procedimento Administrativo R.o 1.28.000.00068Q/20<171Z81X /não

ossuem o tratamento adequado, uma vez que nãcl há ál:,qualluade
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contidas:

Considerando que a ausência de tratamento de campos
importantes no sistema eletrõnico de cadastro de benefícios do Instituto

Nacional do Seguro Social (INSS) inviabiliza identificação de fraudes

previdenciárias por meio do simples cruzamento de base de dadosl

Considerando que as falhas encontradas em campos

importantes no sistema eletrânico de cadastro de benefícios do Instituto

Nacional do Seguro Social (INSS) não só dificultam investigações, como
também constituem verdadeiras portas de entrada para diversas forma de

fraudes e corrupção que causam prejuízo em milhões aos cofres públicosl

Considerando que o INSS, por meio da DATAPREV,

processa o pagamento mensal de cerca de 33,8 milhões de benefícios
previdenciários' l

Considerando que diante das constatações apresentadas,

quem facilita ou concorre de forma dolosa ou culposa, comissiva ou
omissiva, a incorporação de renda, verbas ou valores ao património

particular, causando dando ao erário, constitui ato de improbidade

administrativa, nos termos do art. 10, 1, da Lei de Improbidade

Administrativa ;

Considerando ser da competência da Coordenação Geral

de Inteligência Previdenciária - COINP do Ministério da Fazenda, planqjarí

coordenar e supervisionar a execução de ações coRjuntab/"iTIÇluqi'Úe na

forma de Forças-Tarefas Previdenciárias, articulando-se/êom +)r/ Polícia

http://portal.dataprev.gov.br/dataprev/quem-somos
\



MPF Procuradoria
da República no
Rio Grande do NorteMinislélia Públin Rdeml

Federal, Ministério Público Federal, Agência Brasileira de Inteligência,

bem como com órgãos e entidades em todos os níveis da administração
pública, visando ao combate a ilícitos organizados contra a Previdências

Considerando que o tempo necessário para a adequada
formação de um profissional capaz de atuar de maneira eficaz e
eficientemente, no combate aos ilícitos previdenciários é extenso uma vez

que já possuem conhecimento da matéria previdenciária, mas precisa ser

complementado com conhecimento especializado para apurar a
materialidade e autoria das fraudes.2

Considerando o que dispõe o art. 109, inc. 1, da
Constituição da República, segundo o qual compete à Justiça Federal

processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou
empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés,
assistentes ou oponentes"l e

Considerando o Verbete n.' 329 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, pelo qual "]o] Ministério Público tem legitimidade para

propor ação civil pública em defesa do património público",

RESOLVE RÇÇQMÇNP:4B AO INSS, NA PESSOA DE
SEU PRESIDENTE, PARA QUE PROMOVA, NQPRAZO

: Observamos que a força de trabalho da COINP é composta/ém Wa mbioriq,,de--

servidores egrégios do INSS, e que em sua maioria enêontrpM-se êp'í' vias

de aposentadoria, denotando a necessidade recomposição, #lo qua«{o para

manutenção das atividadesl l -. l
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, A REVISÃO DO

SISTEMA DE CADASTRO DE BENEFÍCIOS DO INSS
RELACIONADOS AOS PERÍODOS DE ATIVIDADES
RURAL, NOS SEGUINTES TERMOS:

(1) criação de um grupo de trabalho, onde deverá ser
viabilizada a participação colaborativa, em todas as fases

de atuação, de servidores do Ministério Público Federal, da

Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária do
Ministério da Fazenda e do Tribunal de Constas da União,
os quais devem ser comunicados formalmente a esse
respeitos

(2) promoção de alterações no sistema do INSS de forma a

fornecer a qualidade necessária das seguintes
informações:

a) nas informações oriundas de Sindicatos Rurais, o

sistema deve solicitar o CNPJ do Sindicato e o CPF do

presidente declarantel

b) nas informações relativas às propriedades rurículas,

o sistema deve solicitar o nome e CPF do proprietário e
do declarantel

c) ainda sobre as informações relativas às propriedades
rurículas, o sistema também deverá solicitar o tamanho

total da terra em hectares, o tamanho utilij:qdo f:ll:íÉ

beneficiário e o número de identificação d:àx#ropiiledade

noINCRAI / 1. X

d) para os benefícios destinados a pe:jcadorj:js,
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sistema deverá solicitar o RGP - Registro Geral da
Pesca.

e) as informações, nos casos em que são pertinentes,
devem ter caráter obrigatório.

(3) fortalecer a Coordenação Geral de Inteligência

Previdenciária do Ministério da Fazenda, facilitando a

cessão de servidores, quando requisitados, para compor
força-tarefas

O descumprimento da presente recomendação poderá

ensejar medidas administrativas e judiciais cabíveis para forçar sua
observância, sem prejuízo de responsabilização administrativa, cível e
penal, conforme o caso.

Publique-se no s/fe desta unidade do Ministério Público

nos termos do art. 23, capo/f, paçEq.final, da Resolução CSMPF n

FERNANDO ROCHA DE ANDRADE

Procurador da iPepiâblica

Coordehãdori:d(l NCÇ/RN
Coordenador d:o Prometo Bi-l\revidênci
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