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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 203/2020–PGJ, DE 04 DE JUNHO DE 2020 

 

 Nota técnica sobre aparelhos de telefonia 
celular. (EMENTA ELABORADA) 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições, a pedido da Secretaria Especial 

de Políticas Criminais, considerando Nota Técnica do Centro de Apoio Criminal, AVISA aos 

Promotores de Justiça que atuam na área criminal, que:  

 

a) os aparelhos celulares apreendidos em procedimentos investigatórios criminais e sob 

custódia do Ministério Público poderão ter seu uso cedido, mediante autorização judicial, às 

FATECs ou às escolas públicas em geral, para emprego em atividades de ensino à distância 

por alunos, tendo como base o disposto no § 2º do art. 133-A do Código de Processo Penal, 

uma vez demonstrado o interesse público, não havendo previsão legal para doação a 

entidades privadas, como Centros Acadêmicos;  

 

b) nos casos de apreensões de celulares em inquéritos policiais ou processos criminais em 

andamento, em razão das dificuldades práticas para identificação desses aparelhos, 

localização nos depósitos do Poder Judiciário – fechados por conta da pandemia da COVID-

19 – realização de procedimentos para apagar os itens armazenados, e necessidade de 

respeitar as regras de quarentena e distanciamento social, pode o membro do Ministério 

Público a quem for dirigida eventual solicitação formulada por Centro Acadêmico deixar 

requerer judicialmente a cessão de uso à instituição de ensino;  

 

c) na hipótese de trânsito em julgado ou arquivamento de inquérito policial em que o aparelho 

de telefonia celular tiver como destino final a destruição ou descarte, o membro do Ministério 

Público poderá requerer ao juiz que seja doado aos Centros Acadêmicos das FATECs ou 

entidades estudantis de escolhas públicas, bem como às próprias entidades de ensino, para 

uso de alunos nas aulas à distância, desde que previamente apagados os itens armazenados 

na memória. 
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