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

ATA DA OCTINGENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DE OUTUBRO DE 2021

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de 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 Dr.
Francisco de Assis Vieira Sanseverino. Na ocasião, foi deliberado o seguinte procedimento:

Relator: 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.

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Expediente: JF/SP-5002759-73.2021.4.03.6181-
APORD - Eletrônico 

Voto: 4791/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RÉU DENUNCIADO PELA PRÁTICA
DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4º, INCISO II, CP. RECUSA DA PROCURADORA DA
REPÚBLICA OFICIANTE EM OFERECER ANPP. FUNDAMENTOS - EMBORA RESPEITÁVEIS,
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A RECUSA. DEVOLUÇÃO PARA REEXAME DOS REQUISITOS
PARA O OFERECIMENTO DE ANPP. 1. Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP.
Ação Penal. O MPF ofereceu denúncia contra o réu, como incurso no crime previsto no art. 155, §
4º, inciso II, CP, pela prática dos seguintes fatos: Em 24-04-2021, na sala de autoatendimento da
agência  1371  da  Caixa  Econômica  Federal  (CEF),  o  denunciado,  agindo  em  comunhão  de
desígnios com terceiros não identificados, subtraiu, para si e/ou para outrem, mediante fraude,
coisas alheias móveis, consistentes em valores relativos a abonos do extinto Fundo PIS-PASEP
creditados em contas vinculadas ao FGTS, em prejuízo daquela instituição financeira. Em revista
pessoal,  Policiais Militares lograram êxito em encontrar R$ 3.000,00 no bolso da bermuda do
denunciado e R$ 15.242,00 no interior do automóvel; aos Policiais Militares, o denunciado teria
admitido  receber,  via  WhatsApp,  informações  de  pessoa  não  identificada  relativas  a  dados
pessoais e senhas para a efetivação dos saques em terminais da CEF e que o montante relativo a
10% de cada saque seria dele, repassando o restante do dinheiro para uma terceira pessoa a ser
encontrada por meio de mensagem por aquele aplicativo. 2. A Procuradora da República oficiante
destacou que, 'In casu, tem-se que: i) o ilícito penal foi cometido sem violência ou grave ameaça
contra a pessoa; ii) não se trata de infração penal praticada no âmbito de violência doméstica ou
familiar, ou praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino; iii) a pena mínima
cominada à infração penal ser inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, incluídas as causas de
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aumento  e  diminuição  de  pena;  iv)  não  ser  cabível  a  transação  penal  de  competência  dos
Juizados Especiais Criminais e v) o único outro apontamento criminal remonta ao ano de 2004 por
delito  de  igual  natureza'.  Entendeu,  ainda,  embora  a  presença  destes  requisitos  para  o
oferecimento  de  ANPP,  é  de  rigor  reconhecer  que  a  medida  não  se  mostrará  necessária  e
suficiente  para  a  reprovação  e  prevenção  do  crime;  (I)  a  conduta  delituosa  praticada  pelo
denunciado revela  ausência  de empatia  para com os demais cidadãos durante a  maior  crise
sanitária e hospitalar já enfrentada pelo país, de modo que inviável o oferecimento do instituto em
tela, com base no art. 28-A, caput, do CPP; (II) há nos autos elementos probatórios que indicam
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional; (II.a) a uma, porque, afora a apreensão do
valor de R$ 6.240,00 subtraído, mediante fraude, das contas vinculadas ao FGTS, objeto deste
feito,  foram  apreendidos  em  seu  poder  R$  12.002,00,  cuja  origem  o  denunciado,  que  está
desempregado, não declinou; (II.b) a duas,  porque, há de se destacar a destreza com que o
denunciado  procedeu  a  tantos  saques  em tão  curto  lapso  temporal;  estas  as  circunstâncias
revelam seu possível envolvimento em atividades criminosas. 3. A defesa se insurgiu contra a
recusa, uma vez que entende que o denunciado preenche os requisitos para o oferecimento de
ANPP.  4.  Os  autos  foram  encaminhados  à  2ª  CCR.  5.  Quanto  aos  motivos  indicados  pela
Procuradora da República oficiante para recusar o oferecimento de ANPP, embora verifique-se a
manifestação de ponderações pertinentes, não se mostra razoável basear a recusa nos referidos
fundamentos.  6.  A Procuradora da República oficiante destacou (I)  a ausência de empatia do
denunciado em razão de a conduta delituosa ter sido praticada durante a maior crise sanitária e
hospitalar já enfrentada pelo país. Tem razão, em parte, este fundamento. Entretanto, embora
respeitável este argumento para realçar a reprovabilidade da conduta criminosa, o contexto da
pandemia não justifica, por si só, a recusa para o oferecimento do ANPP. De outra parte, é lícito
afirmar que não se mostra razoável este fundamento, uma vez que inviabilizaria o oferecimento de
ANPP em relação aos crimes praticados no período da pandemia. 7. Em relação ao fundamento
baseado em (II) suposta conduta criminal habitual por parte do denunciado, a Procuradora da
República oficiante  apresentou duas circunstâncias que embasariam esse entendimento;  (II.a)
apreensão  do  montante  de  R$  12.000,00  em  poder  do  denunciado,  cuja  origem  ele  não
esclareceu; e (II.b) destreza com que o denunciado procedeu a tantos saques em tão curto lapso
temporal;  estas circunstâncias indicariam seu possível  envolvimento em atividades criminosas.
Quanto à 1ª circunstância, embora respeitável o fundamento apresentado, a questão pode ser
colocada sob outra perspectiva. Com efeito, embora esta circunstância possa representar indício
de que o denunciado tenha  praticado outros crimes,  no contexto  fático  delineado nos  autos,
mostra-se prematuro fazer tal inferência neste momento. De fato, o único outro registro criminal
em nome do denunciado é do ano de 2004. Quanto à 2ª circunstância, referente aos saques
realizados em curto espaço de tempo, embora respeitável, não cabe sua manutenção para os fins
do ANPP. Com efeito, observa-se que a suposta destreza do denunciado já se encontra prevista
na qualificadora prevista no tipo penal do art. 155, §4º, II, CP, furto qualificado 'com abuso de
confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza'. Desta forma, esta qualificadora, por si só,
não  pode  ser  considerada  também  para  impedir  eventual  oferecimento  de  ANPP.  8.  Nesse
contexto, embora respeitáveis, os fundamentos apresentados não são suficientes para a recursa
do  oferecimento  do  ANPP.  Necessidade  de  retorno  dos  autos  à  Procuradora  da  República
oficiante para consideração do entendimento firmado pela Câmara; e para análise dos demais
requisitos exigidos para a celebração do ANPP. Havendo discordância, faculta-se à oficiante que,
com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para
dar continuidade ao feito, observadas, em tal hipótese, as regras de distribuição compensatória.
Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e abertura de vista ao MPF, para os
fins do disposto no art. 28-A do CPP. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
para (re)análise dos requisitos exigidos para a propositura do ANPP, nos termos do voto do(a)
relator(a).

CARLOS FREDERICO SANTOS
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

COORDENADOR
TITULAR DO 1º OFÍCIO
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FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

RELATOR
TITULAR DO 3º OFÍCIO

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA

TITULAR DO 2º OFÍCIO
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