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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
RIO DE JANEIRO

Processo nº 0001447-87.2019.4.02.5101 (2019.51.01.001447-6)

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República

signatários, nos autos do processo em epígrafe, vem, em razão do despacho de fl. 18, manifestar-se

sobre o requerimento de fls. 01/07, na forma que segue.

Trata-se  de  pedido  formulado  por  MARCELA  TEDESCHI  ARAÚJO

TEMER, no qual pretende a restituição dos seus bens apreendidos no âmbito da medida cautelar de

busca e apreensão realizada em decorrência da deflagração da Operação “Descontaminação”. 

A defesa  sustenta  que  este  Juízo  determinou  que  a  constrição  cautelar

deveria recair somente sobre os objetos pertencentes aos investigados, às pessoas jurídicas a ele

vinculadas,  estando  relacionados  aos  ilícitos  mencionados  no  requerimento  ministerial.  Nesse

sentido,  afirma  que  a  autoridade  policial  extrapolou  os  limites  fixados  na  ordem  judicial  ao

apreender bens de propriedade e uso da requerente, como seu celular, seu  Ipad,  um talonário de

cheques e um contrato de locação. 

Além disso,  a  defesa  argumenta  que  a  medida  de  busca  e  apreensão se

destina ao apossamento de elementos materiais instrutórios úteis ao esclarecimento e apuração do

fato tido como ilícito e que os bens da requerente não contribuem para os fatos investigados nem

interessam ao processo,  por  alegar  não ter  sido pleiteado pelo  órgão acusador  nem terem sido

alcançados pela decisão judicial.

Por fim, a defesa sustenta que estão presentes os requisitos da restituição de

bens apreendidos, quais sejam, a falta de interesse na retenção da coisa e a certeza do direito de
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domínio  ou posse do reclamante  sobre o objeto apreendido,  além de destacar  que os  bens  em

questao não possuem natureza de bens não restituíveis. 

Assim, requer  a restituição dos bens de propriedade e uso da requerente

(doc. 02 – itens 07, 16, 18 e 19 do Auto Circunstanciado), com base nos artigos 119 e 120 do

Código de Processo Penal.  

É o relato do necessário. 

A restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou de ação penal

condiciona-se a três requisitos cumulativos, quais sejam: demonstração cabal da propriedade do

bem pelo requerente (art.  120, caput,  CPP);  ausência de interesse no curso do inquérito  ou da

instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 CPP) e não estar o bem sujeito à pena de

perdimento (art. 91, inc. II CP). 

Conforme requerimento ministerial realizado nos autos da medida cautelar

de busca e apreensão nº 0500594-21.2019.4.02.5101, os mandados foram cumpridos nos endereços

residenciais e comerciais relacionados ao acusado MICHEL TEMER.

O aparelho celular da requerente MARCELA TEMER foi apreendido em

razão da suspeita de ter sido utilizado pelo investigado MICHEL TEMER. 

O Ministério  Público  Federal  recebeu  da  autoridade  policial  responsável

pela busca e apreensão e perícia do material a extração dos dados do referido aparelho e em análise

de seu conteúdo não foram identificados elementos pertinentes às investigações. Por esta razão, o

MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL concorda  com  a  restituição  do  aparelho  celular  da

requerente (ITEM 18).
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Considerando  não  existir  relevância  para  a  investigação  quanto  ao  seu

conteúdo, requer que o acesso ao material extraído do celular seja disponibilizado exclusivamente

à requerente, MARCELA TEDESCHI ARAÚJO TEMER, proprietária do aparelho.

Contudo, com relação ao Ipad, ainda não houve extração dos dados do

aparelho,  de  forma  que  não  é  possível  restituí-lo  no  momento,  uma  vez  que  ainda  será

necessário para as investigações em curso. Quanto ao talonário de cheques e o contrato de

locação,  são  documentos  que  ainda  interessam  às  investigações  e  demandam  análise

aprofundada.

Ressalta-se que os fatos são de alta complexidade, envolvem várias pessoas

e empresas, o que justifica um maior tempo para análise de todo o material apreendido e realização

das perícias necessárias.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se

pela restituição do item 18 (aparelho celular) do auto circunstanciado, nos termos do art. 118

do  Código  de  Processo  Penal,  restringindo  o  acesso  a  seu  conteúdo  exclusivamente  à

requerente, e pela manutenção da apreensão dos itens 07 (talonário de cheques), 16 (contrato

de locação) e 19 (Ipad) do auto circunstanciado.

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2019.

Eduardo Ribeiro Gomes El Hage

Procurador da República
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Procuradora da República

Marisa Varotto Ferrari

Procuradora da República
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Procurador Regional da República

Leonardo Cardoso de Freitas

Procurador Regional da
República

Rafael A. Barretto dos Santos

Procurador da República

Rodrigo Timóteo da Costa e Silva

Procurador da República

Stanley Valeriano da Silva

Procurador da República

Sérgio Luiz Pinel Dias

Procurador da República

Felipe A. Bogado Leite Almir Teubl Sanches
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