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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO - CRIMINAL

ATA DA OCTIGENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO REVISÃO
EXTRAORDINÁRIA DE OUTUBRO DE 2021

 Aos onze dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um,  reuniu-se o colegiado da 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão,  em sessão extraordinária,  realizada conforme o art.  15 do
Regimento  Interno  da  2ª  CCR,  convocada  e  presidida  pelo  Coordenador,  Dr.  Carlos  Frederico
Santos, da qual participaram os membros titulares Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e o Dr.
Francisco de Assis Vieira Sanseverino. 

Dr FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

No processo de relatoria do Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino participaram da votação o Dr. Carlos Frederico 
Santos, titular do 1º Ofício, e a Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, titular do 2º Ofício. 

001. Expediente: JF/SP-5002597-78.2021.4.03.6181-
APORD - Eletrônico 

Voto: 4496/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Acordo  de  Não  Persecução  Penal  -  ANPP.  Ação  Penal.  O  MPF  ofereceu  denúncia  contra
M.M.D.S., como incurso nos crimes previstos no art. 171, § 3º, c/c art. 14, inciso I, do CP (crime
consumado), e no art. 171, § 3º, c/c art. 14, inciso II, do CP (crime tentado), em concurso material
(art. 69 do CP), basicamente, pela prática dos seguintes fatos: em 16-04-2021, em uma Agência
da CEF, localizada em São Paulo/SP, o denunciado M.M.D.S. obteve, para si, vantagem ilícita, em
prejuízo da União, induzindo em erro a CEF, mediante meio fraudulento, em razão de saque de
benefício  social  no  valor  de  R$ 151,00,  com a  utilização  de  cartão  magnético  em nome de
terceiro, sem autorização deste. Ainda, na mesma data e local, o denunciado M.M.D.S. tentou
obter  vantagem  ilícita,  em  prejuízo  da  União,  induzindo  em  erro  a  CEF,  mediante  meio
fraudulento,  em razão de 35 tentativas de saques de benefícios sociais,  com a utilização de
cartões  magnéticos  em  nome  de  terceiros,  sem  autorização  destes,  o  que  apenas  não  se
consumou por circunstâncias alheias a sua vontade. A denúncia foi recebida em 27-05-2021. A
Procuradora da República Oficiante recusou a celebração do ANPP; apresentou, em síntese, os
seguintes fundamentos: (1) o ANPP não se mostra necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime; (2) há elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual, reiterada
ou profissional; (3) foi flagrado logo após sacar um benefício social e tentar sacar diversos outros;
em época de pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID19), quando milhões de brasileiros
que dependem de benefícios sociais estão sendo lesados por crimes como o ora em tela, além da
lesão  aos  cofres  da  União;  (4)  foi  concedida  liberdade  provisória,  com  fixação  de  medidas
cautelares; não bastasse, dias depois, foi preso em flagrante, novamente, praticando o mesmo
tipo de crime pelo qual foi denunciado nos autos; (5) faz do crime seu meio de vida. A defesa
peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP; alegou, em resumo, que o denunciado preenche
os requisitos para receber o benefício. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Cumpre registrar que
a  2ª  CCR  firmou  entendimento  no  sentido  de  que  a  gravidade  em  abstrato  do  crime  ou
circunstâncias inerentes ao tipo penal pelo qual o réu foi denunciado não são capazes, por si sós,
de impedir o oferecimento do ANPP. Precedentes: IANPP 0003514-56.2015.4.03.6000, Sessão de



Revisão nº 778, de 17/08/2020; IANPP 1.00.000.013952/2020-90, Sessão de Revisão nº 786, de
19/10/2020; IANPP 5070557-54.2020.4.02.5101, Sessão de Revisão nº 796, de 01/02/2021, todos
unânimes. Entretanto, na hipótese, há circunstâncias concretas que impedem o oferecimento do
ANPP:  as  condutas  praticadas  pelo  denunciado  revestem-se  de  maior  gravidade  e
reprovabilidade, pois além de lesarem e tentarem lesar a União, incidiram sobre pessoas/famílias
que  dependiam  do  benefício  social  e  em  período  de  pandemia  (Covid-19).  Ademais,  após
concedida a liberdade provisória, em 10-06-2021, o denunciado foi preso, novamente, em 19-06-
2021, em flagrante delito, pelos mesmos crimes denunciados nos autos (foi localizado dentro de
uma Agência da CEF, com R$ 7.450,00 e 20 cartões da CEF, de titularidade de diversas pessoas).
Consta, ainda, informação de que o denunciado tem condenação, na Justiça Estadual, por crime
de furto qualificado com trânsito em julgado. Inviabilidade de oferecimento do ANPP (art. 28-A do
CPP).  Prosseguimento  da  ação  penal.  Devolução  dos  autos  ao  Juízo  de  origem  para
conhecimento e adoção das providências cabíveis.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de 
oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do relator.
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