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

ATA DA SEPTICENTÉSIMA SEXTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
FEVEREIRO DE 2018

Aos nove  dias  do  mês  de  fevereiro  do  ano  dois  mil  e  dezoito,  em sessão  virtual  eletrônica
extraordinária, realizada em razão da urgência do pleito, convocada e presidida pela Coordenadora,
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, da qual participaram os membros titulares Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, a 2ª Câmara de Coordenação
e Revisão do MPF julgou o seguinte procedimento:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF/UMU-5000243-14.2018.4.04.7004-
AUPRFL - Eletrônico 

Voto: 970/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
UMUARAMA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: RÉU PRESO. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS. REVISÃO
DE  ARQUIVAMENTO  (ART.  28  DO  CPP  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93).  NÃO
HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1.  Inquérito Policial  instaurado para apurar  a
possível prática de crime de contrabando, tendo em vista de que, na noite de 16/01/2018, na
rodovia  que  liga  as  cidades  de  Icaraíma/PR a  Ivaté/PR,  policiais  federais  abordaram veículo
conduzido pelo investigado, em condições que fizeram presumir sua participação na prática do
crime  em  apuração.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento,  por
considerar  que  com  o  conjunto  probatório  apresentado  seria  temerário  o  oferecimento  de
denúncia.  3.  O  Juiz  Federal  considerou  prematuro  o  arquivamento,  considerando  que  ainda
existem diligências que podem ser requeridas à autoridade policial para melhor esclarecimento do
envolvimento do indiciado com a carga de cigarros apreendida. 4. Os autos foram remetidos à 2ª
CCR, para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5. Conforme bem observou o Juiz
Federal, o indiciado notoriamente estava envolvido com o contrabando de cigarros, tendo em vista
as circunstâncias de sua prisão: local; horário; portando quatro celulares em um dos quais havia
mensagens relacionadas ao contrabando de cigarros; ausência de uma versão verossímil  que
explicasse por que estava passando por aquele local. 6. Além disso, consta da informação policial
que,  de acordo com as mensagens analisadas,  "facilmente  se observa  a  divisão  de funções
dentro da organização, estando ALDEMIR encarregado de toda a logística de recebimento das
mercadorias por meio fluvial, contratação de 'olheiros' e armazenamento da mesma para posterior
distribuição".  7.  Com  efeito,  evidencia-se  a  necessidade  de  diligências  possíveis  de  serem
realizadas, em princípio nos aparelhos de telefones apreendidos, de modo a trazer aos autos
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maiores  detalhes  sobre  as  conversas  e  eventuais  ligações  existentes  entre  os  indivíduos
envolvidos  do  crime em apuração e o  investigado.  8.  Não há,  nesse momento,  efetivamente
demonstração inequívoca, segura e convincente da ausência de justa causa para a persecução
penal. 9. Somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o
Ministério Público Federal poderá concluir, extreme de dúvidas, se existem elementos suficientes
para deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer, de forma segura, o arquivamento do processo.
10. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir nas investigações.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Coordenadora

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Titular

JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Titular
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