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MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 MM Juíza, 

 

 Trata-se de requerimento de restituição de bens apreendidos formulado pela respeitável 

defesa de Valmir Freitas do Nascimento (fls. 1-5). 

 

 Em suma, aduz a defesa que: 1) sobre o celular apreendido, o próprio Ministério Público já 

se manifestara, às fls. 187-188 dos autos principais da Busca e Apreensão, pelo desinteresse  

atual no aparelho; 2) quanto aos cheques, a manutenção da posse sobre os mesmos não 

aproveita ao processo e tem causado prejuízos a terceiros; 3) por fim, no que pertine à agenda e 

ao notebook, as informações ali contidas são de grande importância para o controle contábil e 

financeiro do requerente. 

 

É o relato do necessário. 

 

Sem delongas, pensamos assistir razão à defesa no que pertine ao pleito de devolução do 

aparelho celular e correlato carregador, que já se encontram nas dependências da 8ª Promotoria 

de Justiça de Ilhéus. 

 

De fato, o desinteresse na manutenção dos aparelhos relacionados às fls. 187-188 dos 

autos da Busca e Apreensão foi expressamente manifestado pelo Parquet em 25 de setembro de 

2019, quando requereu a este Juízo fosse concedido prazo aos investigados, a fim de que 

pudessem manifestar eventual interesse na realização de contraprova. 

 

Decorrido in albis o prazo concedido por este Juízo, deve o aparelho ser devolvido ao 

requerente ou ao seu advogado, mediante certidão da 8ª Promotoria de Justiça de Ilhéus, a ser 
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posteriormente encaminhada a este Juízo. 

 

No que pertine ao pleito de devolução dos cheques, novamente com razão a defesa: sua 

apreensão já se encontra documentada e registrada nos autos da Busca e Apreensão (fls. 74 a 

83), razão pela qual não vislumbramos mais interesse em sua apreensão. 

 

Por fim, no que diz respeito ao notebook e à agenda, sem embargo da facilitação do 

acesso ao requerente quanto aos seus conteúdos, o primeiro se encontra ainda pendente de 

perícia na Coordenação de Computação Forense do DPT/BA (onde poderá ser requerido o 

espelhamento de seu conteúdo) e a segunda se encontra na 8ª PJ de Ilhéus (onde poderá ser 

acessada e reproduzida), porém, ainda pende de mais detida análise para aferição de sua 

utilidade em eventuais desdobramentos investigatórios. 

 

 

Portanto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA se manifesta pelo parcial 

deferimento do pleito formulado, para autorizar a devolução dos cheques e, também, do aparelho 

celular (este já disponível ao requerente na 8ª PJ de Ilhéus). 

 
 

Ilhéus, 18 de dezembro de 2019. 
 
 
 

 

 
Frank Monteiro Ferrari 
Promotor de Justiça 


