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RESUMO 

 

CANGERANA NETO, Francisco Alves. Busca pessoal e admissibilidade no 

processo penal dos elementos de prova obtidos. 2017. 204 f. Dissertação 

(Mestrado) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

A busca pessoal também compreende a procura nos pertences e no veículo do 

visado e pode ser superficial, padrão e minuciosa. A busca pessoal é uma 

atividade policial para investigação de prova ou para prevenção de delitos e 

resulta em localização de objetos que podem ser fontes de prova. Das fontes de 

prova, com uso de meios de produção de prova como pericia ou documento, 

extraem-se os elementos de prova que serão usados no processo penal. As 

atividades de busca criam uma tensão entre direitos fundamentais como liberdade 

de circulação, direito à intimidade e à vida privada e inviolabilidade das 

comunicações epistolares, telegráficas, por dados e telefônicas; com a 

persecução penal e o direito à prova (busca como meio de investigação) e a 

segurança pública e o direito à segurança (busca como medida preventiva). A 

prova adquirida por meio ilícito é inadmissível ao processo. Para ingresso no 

processo a busca deve: respeitar os limites legais; ser adequada para o objeto 

perquirido; necessária como a medida menos grave aos direitos afetados e; 

proporcional, numa relação entre a violação da liberdade infligida e a finalidade 

almejada. Celulares, cartas fechadas e outros meios materiais que contenham 

registros de comunicação protegidos pela constituição, só podem ser analisados 

quanto ao conteúdo por ordem judicial, porém a apreensão é possível caso seja 

relacionada ao crime investigado.  

 

 

Palavras-chave: direito. direito processual penal. busca pessoal. meio de 

investigação de prova. direitos fundamentais. 

  



 
 

RIASSUNTO 

 

CANGERANA NETO, Francisco Alves. Perquisizione personale e l'ammissibilità 

nella procedura penale di prove ottenute. 2017. 204 f. Tesi (MA) - Facoltà di 

Diritto, Università di São Paulo, São Paulo 2017. 

 

La perquisizione personale comprende anche la ricerca degli oggetti che 

trasportano e del veicolo e può essere superficiale, standard ed approfondita. 

Perquisizione personale è un'attività da polizia come mezzo di ricerca di prova o 

mezzo di prevenzione del crimine e può risultare incontrare gli oggetti che 

possono essere fonti di prova. Utilizzando i mezzi di produzione di prova, come la 

perizia o il documento si può ottenere dagli oggetti le prove che saranno utilizzati 

nei procedimenti penali. Insieme l’attività di perquisizione si instaura un rapporto di 

tensione tra i diritti fondamentali come la libertà di movimento, diritto alla 

riservatezza e l'inviolabilità delle comunicazioni epistolari, telegrammi, dati e 

telefono, con l'accertamento del fatto e il diritto alla prova (perquisizione come 

mezzo di ricerca) e la sicurezza pubblica e il diritto alla sicurezza (perquisizione 

come misura preventiva). La prova acquisita da mezzi illeciti è inammissibile per il 

processo. Per l'ingresso nel processo delle prove acquisite, la perquisizione deve: 

rispettare i limiti di legge; essere adatta per oggetto perquirido; necessaria in 

quanto meno grave misura ai diritti colpite e; proporzionale, un rapporto tra la 

violazione della libertà inflitte e lo scopo desiderato. I telefoni cellulari, carte 

coperte e altri supporti materiali contenenti registrazioni di comunicazione protetti 

dalla Costituzione, possono essere analizzati solo per ordine del tribunale, ma il 

sequestro è possibile se legati al reato indagato. 

 

 

 

 

Parole chiave: diritto. diritto processuale penale. perquisizione personale. mezzo 

di ricerca di prova. diritti fondamentali. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

CANGERANA NETO, Francisco Alves. Personal search and admissibility of 

evidence obtained in criminal proceedings. 2017. 204 f. Dissertation (Master 

degree) – Law School, University of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

The personal search also understands the search in the belongings and in the 

vehicle of the target person and can be superficial, standard and meticulous. 

Personal search is a police activity for investigation of evidence or for crime 

prevention and results in the location of objects that can be sources of evidence. 

From the sources of evidence, using means of producing evidence such as 

expertise or document, evidence is extracted that will be used in criminal 

proceedings. The search activities create tension between fundamental rights 

such as freedom of movement, the right to privacy, and inviolability of epistolary, 

telegraphic, data and telephone communications, with criminal prosecution and 

the right to proof (search as an investigation means) and with Public security and 

the right to security (search as a preventive measure). Evidence acquired through 

an unlawful means is inadmissible to the file. For admission to the process, the 

search must respect the legal limits and be adequate for the object requested, 

necessary as the least serious measure to the rights affected and proportional, in 

a relation between the violation of the freedom inflicted and the purpose sought. 

Cells, closed letters and other material media containing records of communication 

protected by the Constitution, can only be analyzed as to the content by court 

order, but seizure is possible if it is related to the crime investigated. 

 

 

 

 

Keywords: law. criminal procedural law. personal search. evidence investigation 

means. fundamental rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo traz como tema os casos de ocorrência de busca 

pessoal e sua finalidade como meio de obtenção de prova, seja como seu 

principal fim, seja como sua finalidade mediata; para se auferir os critérios da 

aceitação no processo penal dos elementos resultantes dessas buscas. 

Estima-se que a busca pessoal seja o meio mais utilizado para obtenção 

de fontes de prova cujos elementos sejam usados no processo penal brasileiro, 

bem como outras inúmeras buscas são executadas sem que se tenha ao final 

apreendido algum objeto para aproveitamento no processo. 

Pitombo assim destacou: “observa-se que os doutrinadores não 

demonstraram grande preocupação com o estudo da busca e da apreensão.[...]”1, 

com efeito, são encontrados poucos estudos sobre as buscas, notadamente as 

buscas em pessoas especificamente. 

Inicialmente se apurou a necessidade de uma taxonomia entre as 

modalidades de busca pessoal para verificação dos requisitos para a respetiva 

regularidade procedimental. 

As ações preventivas em prol da segurança que se constituírem em 

revistas e buscas em pessoas fazem parte do espectro dessa taxonomia, sendo 

que se investigará a possibilidade de meios de obtenção de prova preventivo em 

nosso ordenamento. 

As competências das instituições policiais para as ações de busca e o 

sistema policial brasileiro constituído para cumprir o interesse público de 

segurança pública e auxiliar na persecução penal, farão parte das análises da 

regularidade das buscas. 

O tema visa a conclusões sobre a aceitação dos elementos de prova 

decorrentes das modalidades de busca em pessoas no processo penal, assim, as 

peculiaridades do ingresso no processo se inserem como parte da pesquisa. 

Não resta a dúvida que a busca, por mais superficial que seja, atinge as 

liberdade públicas e os direitos individuais de quem as sofre, logo, a relação de 

tensão entre os direitos dos abordados e os interesses da persecução penal e da 

                                            
1
 PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos, Da busca e apreensão no processo penal, São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2 ed., 2005, p. 17. 
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segurança pública serão, obrigatoriamente, abordados a fim de se construírem os 

contornos em que as atividades de busca sejam consonantes a um sistema 

baseado no respeito aos direitos fundamentais. 

Depreende-se que as atividades de busca inserem-se em diversos ramos 

do direito, tais como processual penal, penal, constitucional, administrativo e até 

internacional público. 

Sousa destaca que “a grande complexidade do direito policial resulta, 

sobretudo, do facto de ele se situar numa zona de confluência entre o direito 

administrativo (em geral e em especial) e os direitos penal e processual-

penal[...]”.2 

O chamado direito policial é um ramo que acolhe, por conseguinte todos 

esses outros ramos, nas zonas de intersecção, para estudar as atividades 

específicas de polícia, assim é um ramo do direito de afinidade com o presente 

trabalho. 

Não obstante, todo o direcionamento da pesquisa, que é transversal, seja 

para o tema da admissibilidade no processo penal dos elementos de prova. 

  

                                            
2
 SOUSA, Antonio Francisco de. A polícia no estado de direito. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
XXVIII.  
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1 BUSCA COMO MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA 

 

Abordar-se-á, inicialmente, a busca que visa obter objetos de onde se 

extrairão elementos de prova, nos seus aspectos conceituais, finalidade, 

fundamentos e uma classificação que seja instrumental para a verificação da 

regularidade da busca e a admissibilidade desses elementos de prova 

resultantes.  

 

1.1 CONCEITO  

 

Verificando-se o sentido do vocábulo busca no dicionário localiza-se um 

amplo espectro de significados, que abrangem tanto o sentido de diligência que 

se pratica mediante mandado da autoridade competente, com o objetivo de 

descobrir e apreender pessoas que foram maliciosamente ocultadas ou coisas 

que ilicitamente existam ou tenham sido adquiridas ou extraviadas; como as 

pesquisas realizadas por programa de informática; tendo como sinônimos: revista, 

exame, investigação e pesquisa.3 Dessarte, buscar é muito relacionada pelo seu 

significado com a investigação de crimes.  

O código de processo penal brasileiro classifica os institutos da busca e 

da apreensão como meio de prova, ou seja, meio que introduz no processo 

conhecimento sobre determinado fato relevante para o que está sendo apurado. 

Gomes Filho e Badaró lembram que o CPP brasileiro, editado em 1941, 

não disciplina de forma sistêmica os meios de prova, apresentando no título sobre 

                                            
3
 sf (de buscar) 1 Ação de buscar. 2 Exame, revista. 3 Investigação, pesquisa. 4 Dir Diligência que 
se pratica mediante mandado da autoridade competente, com o objetivo de descobrir e 
apreender pessoas que foram maliciosamente ocultadas ou coisas que ilicitamente existam ou 
tenham sido adquiridas ou extraviadas. 5 Pessoa ou cão que busca ou levanta a caça. 6 interj 
Reg (Rio Grande do Sul) Palavra usada para atiçar cães. B. domiciliar, Dir: a que é efetuada em 
residência particular, mediante rigorosa observância dos preceitos legais pertinentes. B. e 
substituição, Inform: recurso dos processadores de texto que permite a um usuário encontrar 
uma palavra ou frase, substituindo-a por outra. B. e substituição global, Inform: recurso de busca 
e substituição, num processador de texto, que cobre um arquivo ou documento inteiro. B. 
sequencial, Inform: busca onde é verificado cada item de uma lista, a partir do início, até que se 
encontre o item desejado. B. global de texto, Inform: busca em todo o texto de um arquivo ou 
banco de dados, em vez de limitar a pesquisa a uma área ou bloco. B. inversa, Inform: num 
processador de textos ou base de dados, busca que começa na posição do cursor ou fim do 
arquivo, em direção ao início do arquivo. Dicionário Michaelis. Disponível em: 
<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-ortugues&palavra= 
busca>. Acesso em: 03 ago. 2014. 
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provas, um capítulo sobre as disposições gerias, seguido de um capítulo para 

cada meio: exame de corpo de delito e perícias em geral, interrogatório do 

acusado, confissão, perguntas do ofendido, testemunhas, reconhecimento de 

pessoas ou coisas, acareação, documentos, indícios e busca e apreensão4.  

Desses: interrogatório é meio de defesa; confissão não é meio de prova, 

mas sim o resultado do interrogatório ou de um documento (no caso de confissão 

extrajudicial); indício não é meio de prova, mas um fato provado que permite 

concluir pela existência de outro fato e; por fim busca e apreensão não é meio de 

prova conforme se verá. 

Os meios de prova ou meios de produção de prova introduzem no 

processo os elementos de prova que são o resultado obtido da aplicação desses 

meios. 

Gomes Filho define elementos de prova como sendo cada um dos “dados 

objetivos que confirmam ou negam uma asserção a respeito de um fato que 

interessa à decisão da causa”. E cita como exemplos: declaração de uma 

testemunha, opinião de um perito sobre matéria de sua especialidade, o conteúdo 

de um documento etc.5  

Os meios de prova extraem os elementos de prova das chamadas fontes 

de prova, que são “as pessoas ou coisas das quais se pode conseguir a prova 

(rectius, o elemento de prova)”.6 

Assim os objetos ou pessoas que detém as informações a serem 

extraídas pelos meios de prova são as chamadas fontes de prova ou elementos 

de informação. 

Gomes Filho lembra a classificação das fontes em pessoais 

(testemunhas, vítima, acusado, peritos) e fontes reais (documentos em sentido 

amplo). 7 

                                            
4
.BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Prova e 
sucedâneos de prova no processo penal brasileiro. In: BADARÓ, Gustavo Henrique, (org.). 
Direito penal e processo penal: processo penal I, São Paulo : Ed. Revista dos Tribunais, 2015, 
(Doutrinas essenciais; v. 6), p. 1613. 

5
 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Notas sobre a terminologia da prova (reflexos no processo 
penal brasileiro). In YARSHELL, Flávio Luiz; MORAES, Maurício Zanoide de, (coord.). Estudos 
em homenagem à profa Ada Pellegrini Grinover. 1 ed., São Paulo: DPJ Editora, 2005, p. 307. 

6
  Ibid., p. 308. 

7
  Ibid.. 
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Não previsto sistematicamente no CPP brasileiro, os meios que 

investigam possíveis objetos ou coisas que podem servir como fonte de prova são 

os meios de obtenção ou investigação de prova.  

Para compreender a diferença entre os institutos, Diniz Neto traz duas 

perspectivas a lógica e a técnico-operativa.  

Sob a perspectiva lógica os meios de prova são voltados diretamente ao 

convencimento do juiz, já os meios de obtenção de prova introduzem elementos 

que serão usados pelos meios de prova. Sob a perspectiva técnico operativa, os 

meios de obtenção de prova são geralmente realizados nas fases preliminares, 

normalmente de inquérito e são modos de investigação que trazem os elementos 

para os meios de prova, voltados estes para o convencimento do juiz no 

processo. 8  

Magalhães também tratou do tema sobre os meios de investigação de 

prova, sendo estes atividades extraprocessuais, realizados por outros 

funcionários (policiais como exemplo) e não pelas partes do processo e visam 

adquirir coisas materiais, traços ou declarações dotadas de força probatória; já os 

meios de prova são endoprocessuais e desenvolvem-se perante o juiz e com o 

conhecimento e participação das partes do processo, tendo utilização direta na 

decisão. Traz como exemplo do direito italiano como “mezzi di ricerca della 

prova”: as inspeções, as buscas e apreensões e as interceptações de conversas 

telefônicas entre outros.9 

Verificando-se a mecânica da maioria das ações de busca (exceção as 

que visam localizar pessoas), verifica-se que são ações executadas sem a 

presença do magistrado, localizam elementos que, apreendidos, irão ser 

analisados no tocante ao seu conteúdo e à sua relação com o fato apurado, 

sendo posteriormente introduzidos no processo pela via de perícia, como 

documento ou ainda adentrarão ao processo para reconhecimento ou inspeção, 

estes sim meios de prova. 

Logo as buscas previstas no CPP não são efetivamente meios de prova, 

posto que são realizadas antes do processo, visando localizar elementos de 

                                            
8
 DINIZ NETO, Eduardo. Meios de obtenção de prova criminal: considerações de direito 

constitucional aplicado. Ciências Penais: revista da associação brasileira de professores de 
ciências penais, ano 4, n. 6, São Paulo: RT, jan-jun 2007, p.160. 

9
  GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Notas sobre a terminologia da prova (reflexos no processo 

penal brasileiro). In YARSHELL, Flávio Luiz; MORAES, Maurício Zanoide de, (coord.). Estudos 
em homenagem à profa Ada Pellegrini Grinover. 1 ed., São Paulo: DPJ Editora, 2005, p. 309. 
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informação ou fontes de prova que serão posteriormente introduzidas no processo 

por um meio de produção de prova, normalmente prova pericial ou prova 

documental. 

Badaró elenca os meios de investigação de prova no direito brasileiro: a 

busca e apreensão único meio de investigação de prova previsto no código de 

processo penal (como meio de prova); sendo previstos em leis especiais: a 

interceptação das comunicações telefônicas, (na Lei nº 9.296/1996); a 

interceptação ambiental (somente nominada na Lei nº 12.850/2013); as chamadas 

“quebras” dos sigilos legalmente protegidos, como o financeiro (regidos pela Lei 

Complementar nº 105/2001), o fiscal (CTN, art.198), o sigilo profissional, entre 

outros.10 

Pitombo ensina que busca em processo penal não pode ser classificada 

como meio de prova, nem se reduzir a ser somente meio de obtenção de prova, 

pois que se presta também a localizar pessoa com a finalidade de prisão ou 

custódia ou meramente entregar intimação; além de pesquisar as fontes de prova 

tais como armas, objetos, vestígios etc. 11Assim a busca, no sentido mais amplo e 

geral, é uma medida instrumental. 

Para o presente estudo interessam as buscas como meio de obtenção de 

prova e as buscas preventivas realizadas em pessoas, a fim de verificar a 

localização de elementos de informação e fontes de prova de interesse para 

admissão no processo penal através desses instrumentos. 

 

1.2 FINALIDADE E OBJETO 

 

As buscas têm a sua execução, na maior parte das vezes, na fase pre-

processual, constituindo-se de ato de investigação realizado pela polícia no curso 

de um inquérito policial ou ainda antes deste. Camargo Aranha ensina que a 

finalidade das buscas é investigatória12. 

                                            
10

 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 3 ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2015, p. 385. 

11
 PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos, Da busca e apreensão no processo penal, 2 ed., São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 293. 

12
 ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova no processo penal. 3. ed., São Paulo: 
Saraiva, 1994, p. 210. 
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Lembra Saad Gimenes que a fase preliminar da persecução penal é 

preparatória para acautelar eventuais meios de prova, que serão implementados 

na fase processual. Essa fase possui dupla função a preparatória no tocante aos 

meios de prova, mas também tem função preservadora da inocência e da justiça, 

pois também serve para evitar acusações infundadas.13 

As fontes de prova e os elementos de informação obtidos na investigação 

e instruídos no inquérito permitem que o magistrado decida se há fundamento 

para a acusação, como também para a decretação de prisão preventiva ou outra 

medida ou provimento cautelar. 

Assim sendo, para a busca meio de investigação ou obtenção de prova, a 

finalidade 14 é localizar elementos de informação e fontes de prova, relacionados 

com o delito que a motivou; já por seu objeto verificam-se os instrumentos 

utilizados para a prática do delito (arts. 240, §1º, c, d, cc §2º; e 244 do CPP e arts. 

181, a; e 182, b, do CPPM), tais como armas, instrumentos de falsificação etc. e 

os bens obtidos pela atividade criminosa (art. 240, §1º, b, cc §2º do CPP e arts. 

181, a; e 182, b, do CPPM), tais como dinheiro, carteira, relógio etc.; ou ainda 

qualquer outro objeto que venha a elucidar os fatos (art. 240, §1º, e, f, h, cc §2º do 

CPP), tais como cartas, roupas etc.  

Assim o que se almeja ao iniciar-se uma diligência de busca é localizar 

fontes de prova e elementos de informação; já com o resultado final, tendo os 

objetos, esses serão apreendidos, extraindo-lhes as informações através de um 

meio de prova (normalmente perícia ou documento) que irá retirar-lhes o 

conteúdo necessário para compor o conjunto probatório no processo. 

Por outro lado, também previstos na lei processual e compondo os 

objetos sujeitos à busca, encontramos de maneira genérica a menção à 

instrumentos, armas e munições destinados a fim delituoso, bem como arma 

proibida (art. 240,§1º, d, cc §2º e art. 244 do CPP). Aqui se têm os objetos cujo 

crime é o próprio porte ilegal, seja de arma, seja de entorpecente, seja de 

instrumento destinado a crime, mas também pode ocorrer do porte de tal objeto 

não configurar crime. 

                                            
13

 SAAD GIMENES, Marta Cristina Cury. O direito de defesa no inquérito policial. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004, p. 25-26. 

14
 Aqui tomamos finalidade como intuito, fim que se tem em vista e; objeto como resultado, como 
tudo que se oferece aos nossos sentidos ou à nossa alma, coisa material. Dicionário Michaelis 
on line <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues>. Acesso 
em: 05 mar. 2015. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues
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Um exemplo é o caso da chave feita para abrir fechaduras, o seu porte 

pode vir a constituir contravenção penal do art. 25 da lei das contravenções 

penais, mas em condições de haver antecedente da prática de furto ou roubo, ou 

quando o portador estiver sujeito à liberdade vigiada, e ainda somente na 

condição de que não prove destinação legítima, assim, não preenchido o tipo 

contravencional pode suscitar a simples apreensão administrativa por 

descumprimento das condições de controle da profissão de chaveiro15. 

Por fim, conclui-se que a finalidade imediata de uma busca como meio de 

obtenção de prova é localizar as fontes de prova, tendo, contudo, uma finalidade 

mediata que é prevenir a ocorrência de outros delitos, essa função preventiva 

será melhor verificada no transcorrer do presente estudo. 

 

1.3 BUSCA E APREENSÃO 

 

O CPP regula a busca juntamente com a apreensão16 como se esta fosse 

parte indissociável daquela, compusesse de forma monolítica seu procedimento, 

não se deve, contudo, confundir os institutos posto que diversos em seu 

procedimento e sua finalidade, assim analisando-se apreensão, percebe-se que é 

medida protetiva que visa assegurar a integridade do objeto que será fonte para a 

produção de prova no processo penal. Logo é possível existir busca sem 

apreensão e apreensão sem busca. 

Pitombo a define com sendo um ato processual penal, subjetivamente 

complexo, de apossamento, remoção e guarda de coisa, semovente, e de 

pessoa, do poder de quem as retém ou detém, tornando-as indisponíveis, ou 

colocando-as sob custódia, enquanto importarem à instrução criminal, ou ao 

processo.17 Pode-se concluir que a principal função da apreensão é como medida 

protetiva. 

                                            
15

 Não existe uma lei federal sobre o controle da profissão de chaveiro, no estado de São Paulo a 
lei estadual 11.066/02, dispõe sobre cadastramento, disciplina e fiscalização dos prestadores de 
serviços de chaveiro e de instalador de sistemas de segurança, bem como dos respectivos 
cursos de formação. 

16
 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 9 ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 701 

17
 PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos, Da busca e apreensão no processo penal, São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2 ed., 2005 p. 295. 
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Pitombo lembra que apreensão é um ato coercitivo e constritivo por parte 

do poder público e consiste no apossamento de objeto ou pessoa, podendo, no 

entanto, ser espontânea quando é entregue pela pessoa.18 

Diniz Neto aborda a apreensão não só como meio de obtenção e 

conservação de prova, mas também como meio de garantir execução, 

diferenciando-se, contudo, no direito português, do arresto e da caução 

econômica, posto que a apreensão só se aplica em instrumentos que estão 

relacionados ao delito.19 

No Brasil a apreensão diferencia-se das medidas assecuratórias 

(sequestro, arresto e hipoteca legal), pois, embora seja medida que garanta a 

segurança do bem, e visa os instrumentos do crime e objetos do crime que 

servirão como prova, sua finalidade principal é assegurar que estes objetos 

estejam disponíveis para a produção de prova no processo.  

Já o sequestro visa aos proventos auferidos com a atividade criminosa, 

abrangendo não só os bens imóveis, mas também os móveis se a estes não foi 

aplicada a apreensão20, com a finalidade de garantir a indenização da vítima ou 

terceiro lesado e o perdimento para o Estado dos bens ilícitos21, e o arresto e a 

hipoteca legal visam a bens do acusado com a finalidade de serem 

posteriormente usados para a indenização da vítima e de terceiro lesado em ação 

civil “ex delicto”.22  

                                            
18

 PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos, Da busca e apreensão no processo penal, São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2 ed., 2005 p. 295. 

19
 DINIZ NETO, Eduardo. Meios de obtenção de prova criminal: considerações de direito 
constitucional aplicado. Ciências Penais: revista da associação brasileira de professores de 
ciências penais, ano 4, n. 6, São Paulo: RT, jan-jun 2007, p. 164. 

20
 CPP: art. 125. Caberá o seqüestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os 
proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro. 
art. 126. Para a decretação do seqüestro, bastará a existência de indícios veementes da 
proveniência ilícita dos bens. 
art. 132. Proceder-se-á ao seqüestro dos bens móveis se, verificadas as condições previstas 
no art. 126, não for cabível a medida regulada no Capítulo Xl do Título Vll deste Livro. 

21
  art. 133. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a requerimento do 

interessado, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público. 
Parágrafo único. Do dinheiro apurado, será recolhido ao Tesouro Nacional o que não couber ao 
lesado ou a terceiro de boa-fé. 

22
  art. 134. A hipoteca legal sobre os imóveis do indiciado poderá ser requerida pelo ofendido em 

qualquer fase do processo, desde que haja certeza da infração e indícios suficientes da autoria. 
art. 136. O arresto do imóvel poderá ser decretado de início, revogando-se, porém, se no prazo 
de 15 (quinze) dias não for promovido o processo de inscrição da hipoteca legal.         
art. 137. Se o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir de valor insuficiente, 
poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora, nos termos em que é facultada a 
hipoteca legal dos imóveis.  
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A apreensão possibilita a devolução da coisa apreendida, desde que não 

seja objeto ilícito a ser perdido para o Estado23. A restituição da coisa apreendida 

é prevista como processo incidental nos arts. 118 a 124 do CPP. 

Uma vez apreendido o objeto e verificando-se que não servirá ao 

processo, será devolvido ao dono, por outro lado, tendo sido extraído o elemento 

necessário para compor a prova no processo, também ensejará a devolução. 

Assim, por exemplo, a vítima pode reaver o objeto subtraído.  

Badaró assevera que a restituição de coisa apreendida não tem a 

finalidade exclusiva da devolução do objeto à vítima ou reparação de dano, visto a 

possibilidade de utilização pelo próprio acusado e por terceiros estranhos ao 

processo, visando reaver coisas apreendidas das quais são proprietários.24 

Lembra ainda Badaró que a reparação do dano causado pelo delito é 

finalidade secundária no processo penal brasileiro, logo a restituição não é uma 

medida instrumental em relação ao processo condenatório, não guardando “nexo 

teleológico com seu resultado”, sendo “medida definitiva”, pois uma vez extraído 

do objeto o elemento necessário ao processo e deferida a entrega, esta será 

definitiva, assim não pode ser qualificada como medida cautelar, mas um 

procedimento incidental ao processo penal, visando à tutela do direito de 

propriedade do interessado.25 

Sobre a relação dos institutos busca e apreensão Lopes Junior entende 

ser a busca um instrumento para encontrar objetos tais como: documentos, 

cartas, armas com utilidade probatória, já a apreensão ocorre no momento 

posterior, somente quando o objeto é localizado e serve para acautela-lo a fim de 

ser utilizado no processo. 26 

                                                                                                                                    
art. 143.  Passando em julgado a sentença condenatória, serão os autos de hipoteca ou arresto 
remetidos ao juiz do cível. 

23
 CP 

Art. 91 - São efeitos da condenação: 
[...] II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, 
porte ou detenção constitua fato ilícito; 
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo 
agente com a prática do fato criminoso.[...] 

24
 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. A tutela cautelar no processo penal e a restituição de 

coisa apreendida. In: BADARÓ, Gustavo Henrique (org.). Direito penal e processo penal: 
processo penal I, São Paulo : Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1151. 

25
 Ibid.. 

26
 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 9 ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p.702 
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Assim são dois institutos interligados através de sua implementação, 

finalidade de um (busca) é encontrar o objeto e a do outro é acautela-lo 

(apreensão), por isso são tratados conjuntamente, porém são institutos diversos. 

A busca é o meio que localiza as fontes de prova e a apreensão é o meio 

que assegura o seu futuro emprego no processo, que será através dos meios de 

produção de prova.  

 

1.4 MODALIDADES DE BUSCAS NO PROCESSO PENAL 

 

Quanto ao âmbito de atuação, têm-se dois tipos de busca: a domiciliar, 

que é realizada no interior do domicílio, atingindo móveis, pertences etc. e; a 

pessoal, atingindo a pessoa, suas vestes, bolsas, malas, sacolas que esteja 

portando, automóvel em que se encontra.  

A previsão legal das modalidades encontra-se no artigo 240 do CPP e 

170 do CPPM. Para ambas a regra geral é serem implementadas mediante 

mandado judicial, porém em ambos os códigos se preveem as situações de 

ocorrência de busca pessoal sem mandado, que na prática são a maioria dos 

casos executados.  

 

1.4.1 Busca domiciliar 

 

Prevista no art. 240, § 1º do CPP e art. 171 e 172 do CPPM, é a 

modalidade que atinge a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental, cuja 

restrição, também prevista na CR no artigo 5º, inciso XI27, só ocorre mediante 

mandado judicial ou em caso de flagrante, também sendo permitido o ingresso na 

casa havendo necessidade de socorro às pessoas que lá se encontrem. 

A expressão casa compreende qualquer compartimento habitado; 

aposento ocupado de habitação coletiva; compartimento não aberto ao público, 

onde alguém exerce profissão ou atividade, nos termos do art. 173 do CPPM. 

                                            
27

 Artigo 5º [...] 
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento 
do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante 
o dia, por determinação judicial; 
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Para a busca domiciliar exige-se como fundamento a existência de 

“fundadas razões” de que se oculta os objetos de interesse para a investigação, 

diferentemente do fundamento das buscas pessoais que exigem “fundadas 

suspeitas”. 

Pesquisando “razão” no dicionário têm-se entre outros significados: 

dicionário Aurélio: raciocínio que conduz a outro ou a uma conclusão28; dicionário 

Michaelis: 1) Faculdade do ser humano que lhe permite conhecer, julgar e agir de 

acordo com determinados princípios, raciocínio; 2) Capacidade que cada ser 

humano tem de ponderar; 3) Motivo que representa a explicação de certa atitude; 

entre outros.29 

Por conseguinte a lei exige que o mandado de busca em uma casa seja 

expedido com base em uma cognição entre os elementos de informação que 

indicam a existência das fontes de prova naquele local. 

 

1.4.1.1 Realizada pela própria autoridade judiciária 

 

Vescovi assinala a oposição entre o princípio inquisitivo (de ofício) e o 

acusatório (dispositivo), sendo que neste último a proposição para a ação penal 

cabe à parte acusadora e a iniciativa do juiz é limitada. Vislumbra o predomínio de 

sistema misto no processo penal dos países da América Latina. 30 

Camargo Aranha ensina, no que tange à produção de prova, que há um 

princípio geral no qual as partes devem oferecer a prova dos fatos que alegarem, 

contudo, faculta-se ao juiz, supletivamente, buscar a verdade, demonstrando o 

que uma das partes “não quis, não soube ou não pôde aproveitar”.31 

Não obstante, Camargo Aranha alerta que, ainda que disponha de 

poderes instrutórios de forma meramente supletiva, deve o juiz usá-los com toda 

a cautela, “com a máxima prudência para que não se transforme, no processo, 

em parte acusadora ou defendente”. 32 

                                            
28

 Extraído de <https://dicionariodoaurelio.com/razao> em 22 de setembro de 2015. 
29

 Extraído de <http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=raz%C3%A3o> em 22 de 
setembro de 2015. 

30
 VÉSCOVI, enrique. Teoría general del processo. 2 ed., Santa Fé de Bogotá, Colombia: Temis, 
1999, p. 45. 

31
 ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova no processo penal. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1994, p. 15. 

32
 Ibid. 

https://dicionariodoaurelio.com/razao
http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=raz%C3%A3o


26 
 

A busca realizada pelo próprio magistrado constitui, com efeito, uma 

inconformidade com o sistema acusatório, pois participando diretamente da 

investigação de fontes de prova deixa de estar equidistante das partes do 

processo, para se tornar protagonista da investigação e produção de prova. Ao 

contrário o juiz que vai julgar a causa deve ter permanecido distante das 

investigações de forma a permitir, em juízo, a produção das provas em 

contraditório pelas partes. 

O sistema brasileiro, com a Constituição de 88, delineou um sistema 

acusatório para o processo penal, contudo, no CPP, verificam-se ainda elementos 

inquisitórios, entre eles a busca realizada pelo magistrado, que não se justifica, 

inclusive porque muitos dos objetos encontrados na busca carecem de perícia 

para constatações (drogas, armas, documentos contábeis), assim o juiz estaria 

participando de um ato de investigação. Na prática, não se constata a realização 

de buscas por juiz. 

Não obstante, no projeto de código de processo de penal de 2009, está 

expresso a estrutura acusatória para o processo, sendo, por conseguinte, “vedada 

a iniciativa do magistrado na fase de investigação e a substituição da atuação 

probatória do órgão de acusação”, 33 sendo previsto também a criação de um juiz 

de garantias34, tendo dentre as suas finalidade o controle jurisdicional da 

execução dos meios de obtenção de prova que exijam mandado judicial, retirando 

do juiz da causa o contato com essas atividade investigativas, posto que, ao 

exercer a função de juiz das garantias fica impedido de exercer a jurisdição na 

causa.35 

 

1.4.2 Busca pessoal  

 

                                            
33

 Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo Penal “Art. 4º O 
processo penal terá estrutura acusatória, nos limites definidos neste Código, vedada a iniciativa 
do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.” 

34
 Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo Penal “Art. 14. O 
juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela 
salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do 
Poder Judiciário...” 

35
 Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo Penal “Art. 16. O 
juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências do art. 14 
ficará impedido de funcionar no processo, observado o disposto no art. 748”. Existe a ressalva 
do artigo 748 sobre a inaplicabilidade deste impedimento nas comarcas em que houver um 
único juiz. 
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Lopes Junior discorre: “Ao lado da busca e apreensão domiciliar, está a 

busca pessoal, ou seja, aquela que incide diretamente sob o corpo do agente.”36 

Assim o campo de atuação da busca pessoal são as coisas ligadas ao 

corpo do indivíduo revistado, ensina Pitombo: “Imprescindível, pois, que os 

objetos procurados liguem-se ao corpo “mediante relação de porte e conexão por 

contato direto”, e se vinculem ao crime investigado.”37 

No direito português, conforme observa Sousa, a busca pessoal possui 

duas espécies: a realizada no corpo da pessoa e suas vestes, denominada 

revista; e a realizada em objetos que porta como: malas, sacolas, pacotes etc, 

para a qual usa a denominação busca que também é usada para a medida 

realizada em locais e domicílio.38 

Pela definição do código de processo penal militar tem-se: “art. 180. A 

busca pessoal consistirá na procura material feita nas vestes, pastas, malas e 

outros objetos que estejam com a pessoa revistada e, quando necessário, no 

próprio corpo”. 

Portanto, no sistema processual penal brasileiro, a busca pessoal, meio 

de obtenção ou de investigação de prova, é dirigida ao varejamento de 

determinada pessoa, suas vestes, os objetos que porta, incluindo ainda o veículo 

que utiliza como meio de transporte.  

Da observação dos textos do CPP art. 243 e 244 e do CPPM art. 181 

extrai-se como regra geral que ela ocorre com ordem judicial.  

Lembra Pitombo: “A busca processual penal, na modalidade pessoal em 

regra, deve ocorrer com mandado judicial.”39Porém a maior quantidade de 

ocorrências de busca é sem mandado.  

 

1.5 FUNDAMENTO DA BUSCA PESSOAL  

 

Como visto, as buscas em pessoas apresentam como regra geral a 

realização em razão de ordem judicial, baseada em “fundada suspeita” de que o 

individuo visado esteja portando os objetos relacionados com o crime 

                                            
36

 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 9 ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 718. 
37

 PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos, Da busca e apreensão no processo penal, 2 ed., São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 145. 

38
 SOUSA, Antonio Francisco de. A polícia no estado de direito. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 222. 

39
 PITOMBO, op. cit., p. 145. 
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(instrumentos e produto do crime), bem como outros elementos úteis como fontes 

de prova; porém, também por “fundada suspeita”, são implementadas, sem 

mandado judicial, em situações que sugerem urgência e perigo do 

desaparecimento dos objetos de interesse, sendo que, as buscas em pessoas 

sem mandado são a maioria das medidas realizadas na prática.  

Para Lopes Junior é vaga, imprecisa e indeterminada a condição de 

“fundada suspeita” para que haja a busca sem mandado, o que gera um vasto 

campo para a subjetividade e também para arbitrariedades.40 

Na mesma linha Cleunice Pitombo: “O Código atual, de forma lacônica, 

estabelece: “Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundadas suspeitas 

de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos””. 41. 

Acrescenta a autora ser necessário que a fundada suspeita se baseie em 

fatos indicativos de que a pessoa porta os objetos ilícitos ou fruto de ilícito, sendo 

importante a relação entre a coisa buscada e o crime perquirido.42Assim defende 

o uso de indícios para legitimar a atividade policial e disciplinar a 

discricionariedade policial. 

Pesquisando-se suspeita no dicionário Michaelis43 tem-se : 1) crença 

desfavorável acerca de um fato; 2) mera suposição; já no dicionário Dicio online44 

tem-se: 1) desconfiança; 2) conjectura ou opinião mais ou menos fundada a 

respeito de algo ou de alguém; 3) ideia vaga; 4) pressentimento. 

Por outro lado a suspeita deve ser fundada, pesquisando o adjetivo 

fundado no dicionário Michaelis tem-se: 1) que tem fundamento; bem assente; 2) 

baseado em princípios sólidos ou em boas razões; 3) que foi criado, estabelecido, 

instituído.  

Para Gomes Filho não é suficiente haver uma simples convicção 

subjetiva, mas sim algum dado objetivo que possa ampará-la. E ensina: “é o que, 

na linguagem do constitucionalismo norte-americano, denomina-se “probable 

                                            
40

 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 718-719 
41

 PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos, Da busca e apreensão no processo penal, 2 ed., São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 144. 

42
 PITOMBO, op. cit., p. 145. 

43
 Extraído do dicionário Michaelis <http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra 
=suspeita> em 15 mar 2016.  

44
 Extraído do dicionário Dicio <https://www.dicio.com.br/suspeita/> em 15 mar 2016.  

http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra%20=suspeita
http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra%20=suspeita
https://www.dicio.com.br/suspeita/
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cause”, expressão que indica exatamente mais que mera suspeita, embora 

menos que o quantum de prova necessário para a condenação”. 45 

Logo, na lição de Gomes Filho, o fundamento da suspeita deve ser 

relacionado a um fato objetivo de que se tem conhecimento.  

Com efeito, o termo “fundada suspeita” é afeto a subjetivismos, podendo 

o policial, consciente ou inconscientemente, agir em razão de estigmas, ou seja, 

marcas em razão da raça, condição social, religião, que possuam valoração 

depreciativa. 46 

Ensina Bacila que os estigmas possuem características que se inserem 

nas chamadas metarregras, ou seja, mecanismos que atuam no ato de interpretar 

e aplicar a norma. Eles influenciaram a história da humanidade e do direito, seja 

na produção de leis, seja nas decisões para aplicação das leis. 47 

Os principais estigmas são os referentes à pobreza, sexo, raça não 

predominante e religião 48, consistindo em um óbice para a aplicação do princípio 

da igualdade, que torna-se apenas previsão formal quando se sucumbe aos 

estigmas para a aplicação das normas.  

Assim a suspeita para a busca só pode fundar-se em fatos objetivos, que 

indiquem o porte do objeto perquirido, caso contrário estamos diante de afronta 

ao princípio da igualdade e na prática de preconceito. 

Em decisão do STF, relator Ministro Ilmar Galvão, sobre Habeas corpus 

de Goiás, em razão de termo circunstanciado pelo crime de desobediência pela 

recusa do impetrante a ser submetido a busca pessoal, foi decidido que a busca 

deve basear-se em fato concreto e não em elementos subjetivos do policial, posto 

o constrangimento que causa e os direitos e garantias individuais que são 

ofendidos caso sejam referendadas tais buscas com abuso de poder. Assim o 

Habeas Corpus foi deferido, determinando-se o arquivamento do termo.49 

                                            
45

 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Notas sobre a terminologia da prova (reflexos no processo 
penal brasileiro). In YARSHELL, Flávio Luiz; MORAES, Maurício Zanoide de, (coord.). Estudos 
em homenagem à profa Ada Pellegrini Grinover. 1 ed., São Paulo: DPJ Editora, 2005, p. 312. 

46
 Bacila, Carlos Roberto. Criminologia e estigmas – um estudo sobre os preconceitos. 4 ed. Atlas: 

São Paulo, 2015, p. 23. 
47

 Ibid.. 
48

 Ibid.. 
49

 Ementa: HABEAS CORPUS. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA LAVRADO 
CONTRA PACIENTE. RECUSA A SER SUBMETIDO A BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA 
PARA A AÇÃO PENAL RECONHECIDA POR TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. 
Competência do STF para o feito já reconhecida por esta turma no HC n. 78.317. Termo que, 
sob pena de excesso de formalismo, não se pode ter por nulo por não registrar as declarações 
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Nas considerações do relator, o simples fato de usar “blusão”, que 

possibilite esconder arma, não constituiu fundamento para a busca. Percebe-se 

na decisão, que data de 2002 a remissão aos direitos individuais, para trazer uma 

interpretação do termo “fundada suspeita” em harmonia com o regime de direitos 

e garantias. Logo o termo deve estar em harmonia com um regime de direitos 

fundamentais. 

Visto as conclusões de Gomes Filho e a decisão do STF, além da 

possibilidade de significado dos vocábulos, conclui-se que a locução “fundada 

suspeita” deve ser interpretada como desconfiança ou conjectura baseada 

sempre em fundamento objetivo (concreto), significado que se coaduna com o 

ordenamento brasileiro, no qual está inserido. Melhor seria a substituição do 

termo por indícios50 ou razões. 

As buscas nos sistemas italiano e português apresentam peculiaridades 

relevantes para o presente estudo.  

Na lei processual penal portuguesa, a revista em pessoas vem prevista no 

art. 174, no título referente aos meios de obtenção de prova51, e exige indícios de 

                                                                                                                                    
do paciente, nem conter sua assinatura, requisitos não exigidos por lei. A “fundada suspeita”, 
prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, 
exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do 
constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se 
pode ter por configurados na alegação de que trajava, o paciente, um “blusão” suscetível de 
esconder uma arma, sob risco de referendar a condutas arbitrárias ofensivas a direitos e 
garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder. Habeas corpus deferido para 
determinar-se o arquivamento do termo. (STF, HC 81305-4/GO, Relator Ministro Ilmar Galvão, 
primeira turma, J. 13.11.2001, Dj. 22.02.2002). 

50
 Defendem o uso de indícios: PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos, Da busca e apreensão no 

processo penal, 2 ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 154, e; BADARÓ, 
Gustavo Henrique. Processo Penal. 3 ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 
496.  

51
 Artigo 174.º 

Pressupostos 
1 - Quando houver indícios de que alguém oculta na sua pessoa quaisquer objectos 
relacionados com um crime ou que possam servir de prova, é ordenada revista.  
2 - Quando houver indícios de que os objectos referidos no número anterior, ou o arguido ou 
outra pessoa que deva ser detida, se encontram em lugar reservado ou não livremente 
acessível ao público, é ordenada busca.  
3 - As revistas e as buscas são autorizadas ou ordenadas por despacho pela autoridade 
judiciária competente, devendo esta, sempre que possível, presidir à diligência.  
4 - O despacho previsto no número anterior tem um prazo de validade máxima de 30 dias, sob 
pena de nulidade.  
5 - Ressalvam-se das exigências contidas no n.º 3 as revistas e as buscas efectuadas por 
órgão de polícia criminal nos casos:  
a) De terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada, quando haja fundados 
indícios da prática iminente de crime que ponha em grave risco a vida ou a integridade de 
qualquer pessoa;  
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que a pessoa visada oculte os objetos relacionados ao crime ou que possam 

servir de prova. 

A regra geral é ser implementada com ordem judicial, mas permite a 

realização sem mandado para um catálogo de crimes ou quando o indivíduo 

visado consente. 

Existe, no entanto, no art. 251, já no título referente às disposições gerais 

(das fases preliminares), um capítulo dedicado à medidas cautelares e de polícia, 

dentre essas, buscas e revistas, implementadas pelos órgãos de polícia criminal, 

sem prévia autorização da autoridade judiciária52, quando houver fundadas razões 

de que o visado oculte objetos relacionados ao crime ou que possam servir como 

prova. Exige-se para esses casos o risco do perecimento ou da perda dos 

objetos. 

Por conseguinte, Valente 53vislumbra dois tipos de revistas as que servem 

como meio de obtenção de prova, e as medidas cautelares e de polícia, sendo 

estas muito mais frequentes e suplementares àquelas. Por fim, acrescenta que as 

buscas em pessoas que queiram assistir aos atos processuais, também previstas 

no artigo 251, têm cunho essencialmente preventivo.  

No direito italiano as buscas (“perquisizioni”) também vêm previstas no 

título referente aos meios de obtenção de prova e são implementadas em razão 

de fundado motivo (“fondato motivo”), através de decreto da autoridade judicial, 

                                                                                                                                    
b) Em que os visados consintam, desde que o consentimento prestado fique, por qualquer 
forma, documentado; ou  
c) Aquando de detenção em flagrante por crime a que corresponda pena de prisão.  
6 - Nos casos referidos na alínea a) do número anterior, a realização da diligência é, sob pena 
de nulidade, imediatamente comunicada ao juiz de instrução e por este apreciada em ordem à 
sua validação. 

52
 Artigo 251.º 

Revistas e buscas 
1 - Para além dos casos previstos no n.º 5 do artigo 174.º, os órgãos de polícia criminal podem 
proceder, sem prévia autorização da autoridade judiciária:  
a) À revista de suspeitos em caso de fuga iminente ou de detenção e a buscas no lugar em que 
se encontrarem, salvo tratando-se de busca domiciliária, sempre que tiverem fundada razão 
para crer que neles se ocultam objectos relacionados com o crime, susceptíveis de servirem a 
prova e que de outra forma poderiam perder-se;  
b) À revista de pessoas que tenham de participar ou pretendam assistir a qualquer acto 
processual ou que, na qualidade de suspeitos, devam ser conduzidos a posto policial, sempre 
que houver razões para crer que ocultam armas ou outros objectos com os quais possam 
praticar actos de violência.  
2 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 6 do artigo 174.º 

53
 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Revistas e Buscas. 1. ed., Coimbra: Almedina, 2003, p. 21 
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que no caso italiano compete ao ministério público, que também pode realizar a 

busca pessoalmente54.  

Pesquisando “fondato” no dicionário italiano Olivetti, têm-se: um adjetivo 

ou forma verbal no particípio passado, que significa aquilo que se baseia em: 1) 

provas sólidas; 2) argumentos corretos55e; no dicionário Il Sabatini Coleti têm-se: 

um adjetivo ou forma verbal, 1) que se baseia em provas seguras, em dados 

certos 2) plausível, comprovado. Já pesquisando “motivo” no Olivetti tem-se: 

substantivo masculino, 1) aquilo pelo qual se faz ou não se faz algo e; no Il 

Sabatini Coleti têm-se: 1) causa, razão.56 

Verifica-se que os termos do código italiano remetem a situações mais 

objetivas para se proceder às buscas. 

Da mesma forma que no sistema de revistas português, existe previsão 

no código de processo penal italiano, no título referente às atividades da polícia 

judiciária, de busca feita pela polícia sem mandado judicial. 

Felicioni assevera que o amplo poder de busca da polícia é uma medida 

excepcional, quando não é possível ao oficial de polícia judiciária solicitar ao 

ministério público o mandado, assim ocorre em casos de necessidade e de 

urgência como flagrantes ou situações equiparadas ao flagrante, em que se têm 

evidências ou probabilidade de que o visado irá fugir, ou ainda durante a 

aplicação de uma medida limitativa de liberdade. 57 

Felicioni elenca os requisitos para a busca sem mandado: 1) urgência, 

perigo de perda dos objetos que constituem o corpo de delito em caso de demora; 

2) suspeita plausível de que o visado porta os objetos do corpo do delito ou 

elementos relativos ao crime. 58 

Percebem-se, na comparação dos institutos brasileiro, italiano e 

português, as semelhanças na regra geral de ser com mandado judicial (no caso 

italiano através do ministério público); mas também, permitir-se a busca sem 

mandado pelo agente policial. 

                                            
54

 Na Italia os membros do Ministério Publico são autoridades judiciárias e portanto com poderes 
de emitir decretos de busca. 

55
 participio passato e aggettivo che si basa su prove sicure, su ragionamenti certi; extraído de 
<http://dizionario-italiano.it/dizionario-italiano.php?parola=fondato> em 21 de março de 2016.  

56
 sostantivo maschile 1 ciò per cui si fa o non si fa qualcosa; extraído de <http://dizionario-
italiano.it/dizionario-italiano.php?parola=motivo> em 22 de março de 2016

. 

57
 FELICIONI, Paola. Le ispezioni e le perquisiziobi. UBERTIS, Giulio; VOENA, Giovanni Paolo, 
(dir.). Volumi pubblicati – Trattato di Procedura Penale. Milano: Giuffrè Editore, 2004, p. 271-272 

58
 Ibid., p. 278-279. 

http://dizionario-italiano.it/dizionario-italiano.php?parola=fondato
http://dizionario-italiano.it/dizionario-italiano.php?parola=motivo
http://dizionario-italiano.it/dizionario-italiano.php?parola=motivo
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Por outro lado verifica-se que os dois sistemas europeus tem maior 

exigência quanto à fundamentação exigindo no caso português indícios ou 

fundadas razões e no caso italiano fundado motivo; além disso, preveem a 

urgência e o perigo do perecimento dos objetos do corpo de delito como 

pressuposto. 

Outro ponto importante é o tratamento apartado, em capítulo próprio das 

medidas de polícia, que incluem as buscas sem mandado e as revistas 

preventivas. 

Por fim em Portugal existe um catálogo para a revista pessoal sem 

mandado, que não seja medida policial, porém como observa Valente a revista 

policial acaba por ser adotada na maioria das vezes.  

No projeto do novo código de processo penal está estabelecida a 

necessidade de indícios para a determinação (mandado) da busca e mantida a 

“fundada suspeita” como motivação para a busca pessoal sem mandado judicial.59 

Um importante avanço é a previsão do procedimento de registro das 

buscas, pois através do fundamento e do registro é possível se fazer um controle 

da legalidade do ato, fator de relevância para a futura admissibilidade dos 

elementos de prova resultante das fontes de prova colhidas.  

Por outro lado não possuímos uma regulamentação específica dos atos 

de polícia e cautelares, que se caracterizam pela urgência (flagrante, fuga, perigo 

do perecimento dos objetos do crime) e elementos que fazem pressupor que o 

indivíduo visado esteja portando os objetos do crime ou que contribuam na 

investigação.  

 

1.6 MODALIDADES DE BUSCA PESSOAL  

 

                                            
59

 Projeto de Lei 8045/10 - novo código de processo penal 
“Art. 229. A busca pessoal será determinada quando houver indícios suficientes de que alguém 
oculta os objetos que possam servir de prova de infração penal. 
Art. 230. A busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver 
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que 
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, o executor informará os motivos e 
os fins da diligência à pessoa revistada, devendo registrá-los em livro próprio, onde constarão, 
ainda, os dados do documento de identidade ou outros que permitam identificar a pessoa 
submetida à busca.” 
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A busca pessoal desenvolve-se em diversas instâncias (vestes, mochilas e 

bolsas, veículos), e atinge o visado com maior ou menor grau de invasão. Por 

outro lado, tendo como finalidade a localização de fontes de prova (objetos do 

crime e elementos que ajudem na sua investigação), também previne a prática de 

delitos em diferentes graus conforme se volte a um crime ocorrido, a um objeto 

proibido (arma proibida) ou a uma atividade (prisão). 

Desta forma, apresentam-se duas classificações uma baseada na instância 

visada e no grau de invasividade; e a outra baseada na função preventiva, obtida 

junto à situação em concreto com a qual é aplicada.  

 

1.6.1 Classificação da busca pessoal conforme a instância visada e a 

profundidade, uma taxonomia baseada nos pertences revistados e no 

grau de invasividade  

 

A busca pessoal em concreto relaciona-se com a fundada suspeita de um 

determinado delito ocorrido e almeja os instrumentos respectivos (arma, droga, 

documento falso etc.), bem como os objetos auferidos (coisa subtraída, dinheiro 

etc.), ou ainda os elementos úteis ao esclarecimento do delito.  

Trata-se de uma medida ampla de investigação que inclui verificar 

eventuais objetos não previstos inicialmente, mas que se apresentem como úteis 

para a elucidação do crime, no entanto encontra limites dentro da adequação ao 

que se está procurando e da necessidade (aplicando-se sempre a medida menos 

gravosa aos direitos individuais). 

Ensina Barberà, em obra sobre tática policial na Espanha, que “el registro” 

é o procedimento pelo qual se pretende encontrar objetos pequenos, de fácil 

ocultação, devendo ser muito mais minucioso que “el cacheo”, buscando-se entre 

as costuras das vestes, forros, sapatos, meias, carteiras, dependendo do que se 

pretende localizar (joias, cartões de crédito, dinheiro, substancias entorpecentes 

etc.).60 

Logo a medida para localizar os objetos deve ser a necessária e adequada 

para este fim em concreto, ainda que amplo nas possibilidades de elementos, 

devendo ser implementada quando ocorrerem os fundamentos previstos em lei, 

                                            
60

 Barberá, Francisco de Antón y. Táctica policial. Tirant lo blanch, Valencia, 2006, p. 392. 
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nos quais se vê a preponderância da persecução penal e do direito à prova sobre 

as liberdades individuais, restringindo estas para a execução da busca. 

Disto extrai-se uma graduação de invasão na pesquisa das vestes e da 

pessoa, aplicando-se conforme o objeto a ser localizado, indo desde a simples 

verificação de conteúdo em bolsa ou sacola, apalpação na cintura, até uma busca 

minuciosa com a pessoa despida.  

Assim é importante para o presente estudo a taxonomia baseada na 

instância a ser revistada e o grau de profundidade com que será executada, posto 

que deve guardar relação com o objeto procurado, este por sua vez decorrente do 

crime do qual se tem notícia, se suspeita ou se presenciou; pois a legalidade e a 

proporcionalidade são essenciais para a futura admissibilidade dos elementos de 

prova derivados dos objetos apreendidos.  

 

1.6.1.1 Realizada no corpo e nas vestes  

 

A busca realizada no corpo e nas vestes do individuo visado possui as 

seguintes modalidades: revista superficial ou de porte de arma (apalpação 

superficial para verificar volume que se assemelha a arma, atinge principalmente 

cintura, mas também axilas, pernas); revista padrão na pessoa e vestes 

(apalpação como na anterior, e verificação de bolsos, casaco, carteira, jaqueta e 

sapatos); revista minuciosa (desnudar a pessoa e revistar roupas e objetos). 

A realização de cada modalidade depende do objeto a ser localizado, bem 

como dos elementos que indiquem estarem ocultos de determinada forma. A 

experiência do policial na localização de determinado objeto relacionado ao crime 

auxilia na escolha, bem como o uso de ferramentas eletrônicas ou mecânicas 

como aparelhos de raio x, bastões detectores de metal e scanners corporais 

ajudam a evitar revistas invasivas e desnecessárias. 

Ensina-se, pelo manual de polícia judiciária da polícia civil de São Paulo 

que, para a localização de coisas a serem apreendidas, é permitido o uso de 

quaisquer meios lícitos, sejam mecânicos, radioscópicos, utilização de animais 

etc.61 
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 QUEIROZ, Carlos Alberto Marchi. Manual de polícia judiciária: doutrina, modelos, legislação, 
QUEIROZ, Carlos Alberto Marchi de (coord.). 5 ed.,São Paulo : Delegacia Geral de Polícia, 2007, 
p. 242. 
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Por outro lado quanto mais invasiva for a modalidade, mais serão atingidas 

a intimidade e a liberdade do individuo, por isso, mesmo havendo a 

preponderância da persecução penal e do direito à prova sobre as liberdades do 

individuo visado, o recurso a uma busca minuciosa só deve ocorrer no caso desta 

medida ser necessária (medida menos gravosa para os direitos individuais) e 

adequada (indispensável para a localização).  

A busca minuciosa não pode implicar em violação da dignidade do visado, 

sendo vedado: a aplicação de agachamentos e exames nos esconsos naturais, 

destarte, a intervenção no corpo do visado ocorre somente por profissional da 

área médica. 

Quanto à intervenção corporal Pitombo elenca os requisitos: (1) poder-

dever estatal de perquirir sobre fatos ilícitos; (2) respeito à integridade física e 

moral do indivíduo; (3) indispensabilidade da intervenção; (4) proporcionalidade 

entre o fato ilícito e a interferência; (5) utilização de meios apropriados e realizada 

por profissionais habilitados; (6) norma legal autorizadora. Sem esquecer do 

importante brocardo, no processo penal: “nemo tenetur edere contra se”62. 

Lopes Junior assevera que é vedada a extração compulsória de fluidos, 

sangue ou mesmo substancia entorpecente ingerida, visto o direito de não 

produzir prova contra si mesmo.63 

A ingestão de entorpecentes em capsulas é uma situação comum de ser 

encontrada em aeroportos, a suspeita pode nascer das revistas e análises 

preventivas para embarque, ou de denúncias descrevendo o individuo visado; 

culminando em busca como meio investigativo, com uso de aparelho de raio x. 

Já foi decidido pelo TRF 3ª região, em caso no qual o acusado havia 

introduzido no próprio corpo 77 cápsulas contendo cocaína, que aguardar para 

expelir as cápsulas é, inclusive, em favor até da saúde do próprio individuo, bem 

como, ficou clara a materialidade e autoria, visto a detenção em estado de 

flagrante delito, visto o laudo pericial definitivo confirmatório da natureza da 

substância, da confissão extrajudicial e do fato de a cocaína estar alojada no 
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 PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos, Da busca e apreensão no processo penal, 2 ed., São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 294. 

63
 LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 721. 
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interior do corpo do acusado, não podendo se falar em ofensa ao art. 5º, inc. LIV, 

LV e LVI, da Constituição Federal, e 155 do CPP64. 

 

1.6.1.2 Realizada em pertences 

 

O direito português diferencia as revistas em pessoas das buscas, estas 

em locais e aquelas em pessoas; por sua vez Sousa posiciona-se: “quando o 

destinatário traz, para além das roupas vestidas, outras roupas em sacos ou 

malas, há lugar, complementarmente à busca de coisas e não à revista.”65 

Percebe-se a ênfase na diferença das duas situações: a revista na pessoa 

e suas vestes e a busca nas malas e objetos que são carregados pelo individuo 

visado. 

Com efeito, objetos que se encontram em malas e sacolas, não estão tão 

intimamente ligados ao individuo como aqueles objetos que carrega no bolso ou 

na cintura, podendo, inclusive nem saber com exatidão o que há na mala, mas 

com o que está em seu bolso há o contato. 

Assim propõe-se a modalidade de busca em pertences que não estão 

conectados ao corpo do abordado, com as seguintes graduações quanto à 

profundidade: superficial (mera visualização de conteúdo em sacolas, bolsas, 

mochilas e assemelhados visando encontrar arma ou objeto perigoso); padrão 

(retirar e identificar o conteúdo); minuciosa (analisar cada item, incluindo 

documentos, além do forro da mala etc.). 

A busca nos pertences segue o fundamento da busca pessoal do processo 

penal brasileiro, devendo ser aplicada quando houver o fundamento legal 

(fundada suspeita) e executada conforme o objeto a ser localizado. 

 

1.6.1.3. Realizada em veículos 

 

                                            
64

Ementa: “APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE 
DROGAS. MATÉRIA DITA "PRELIMINAR" QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. 
ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL: PLENA CERTEZA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. 
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 240, § 2º E 244 DO CPP. RÉU QUE SE CONSERVA EM 
SILÊNCIO NO INTERROGATÓRIO JUDICIAL (CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL). RECURSO 
DESPROVIDO”. (TRF 3, Apel. crim. nº 0013844-98.2008.4.03.6181/SP, relator des. fed. 
Johonsom di Salvo, J.19.06.2012, Dje 02.07.2012). 

65
 SOUSA, Antonio Francisco de. A polícia no estado de direito. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 222. 
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A busca realizada em veículos vincula seu regime a destinação que se faz 

deste, seja como meio de transporte que seguirá o procedimento da busca 

pessoal, seja como moradia que seguirá o procedimento da busca domiciliar, 

porém a maioria das vezes o uso será como meio de transporte. 

Pitombo lembra que a “omissão legislativa e a divergência doutrinária e 

jurisprudencial, levam a sugerir que a busca em veículo seja considerada como 

terceira espécie: busca em meios de transporte”. 66 

O STJ acerca da equiparação da busca pessoal com a feita em veículo 

decidiu que havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de 

objetos ou papéis que constituam corpo de delito, a busca em veículo, a qual é 

equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para 

a sua realização.67 

Não obstante o Código de Trânsito Brasileiro prevê o dever dos 

condutores em parar, tanto para as fiscalizações administrativas (art. 209)68, 

quanto para os bloqueios policiais (art. 210)69, sendo nestes últimos realizadas as 

buscas com vistas à objetos ilícitos, além de outras verificações (teste etilômetro, 

habilitação etc.). 

Cabe asseverar que para a busca em veículo como meio de investigação 

de prova exigem-se os fundamentos da busca pessoal, ou seja, fundada suspeita 

da posse ou transporte dos instrumentos do crime, produto do crime ou outros 

elementos para elucidação do crime perseguido. 

Assim, tendo um crime em concreto a se investigar, deve-se realizar a 

busca no interior do veículo conforme a profundidade: superficial (simples 
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 PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos, Da busca e apreensão no processo penal, 2 ed., São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 162. 

67
“habeas corpus. cartel. investigação policial. medida de busca e apreensão. auto 

circunstanciado. lavratura. art. 245, § 7º, do cpp. encerramento da diligência. reabertura da 
busca e apreensão. Nova ordem judicial autorizadora. necessidade. fundada suspeita de posse 
de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. ocorrência. busca em veículo. equiparação 
à busca pessoal. mandado judicial. prescindibilidade.” (STJ, HC 216437 / DF, T6 - sexta turma, 
Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, J. 20.09.2012)  

68
CTB: Art. 209. Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou 
dispositivos auxiliares, deixar de adentrar às áreas destinadas à pesagem de veículos ou 
evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio: 
Infração - grave; 
Penalidade - multa. 

69
 CTB: Art. 210. Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial: 

Infração - gravíssima; 
Penalidade - multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir; 
Medida administrativa - remoção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. 
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verificação de placas e documentos), padrão (bancos, interior de porta malas, 

porta luvas etc.) e minuciosa (envolve eventual verificação com desmontagem de 

bancos, portas, interior de tanque de combustível, forro etc.). 

Como nas demais modalidades a graduação seguirá o fundamento 

previsto em lei e a proporcionalidade, adequação e necessidade (sempre 

preferindo o meio menos invasivo). 

 

1.6.2 Distinção em razão da função repressiva e preventiva das buscas 

em pessoas previstas na norma processual penal  

 

Partindo das buscas previstas no CPP e no CPPM, procurar-se-á chegar 

a uma classificação baseada na intensidade do caráter repressivo ou preventivo 

com que são implementadas, procurando destacar o seu caráter de meio de 

investigação e de medida cautelar e de polícia. 

Pitombo nos apresenta seis tipos de busca pessoal, a saber: 1) no ato da 

prisão; 2) por fundada suspeita de que tenha objetos de crime; 3) no curso de 

busca domiciliar; 4) realizada pela autoridade judiciária; 5) realizada com 

expresso e inequívoco consentimento do indivíduo visado; e por fim 6) na função 

preventiva da polícia no exercício das atividades de vigilância.70 

A exemplo das buscas domiciliares realizadas pela autoridade judiciária, 

não há sentido no sistema brasileiro da execução de tais medidas pelo juiz, posto 

que não se coadune com o modelo acusatório, por outro lado as buscas no 

exercício de vigilância serão estudadas em capítulo próprio e sua previsão não 

está diretamente no CPP. 

Já a busca realizada com o consentimento do visado, só será realizada se 

houver fundada suspeita da posse dos objetos de interesse para a investigação, 

assim, havendo urgência e perigo do desaparecimento do objeto ela seria 

                                            
70

 “O Código de Proceso Penal permite a busca sem autorização apenas nos seguintes casos (1) 
no ato de prisão; (2) existindo “fundada suspeita” de que a pessoa esteja na posse de arma 
proibida, ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito; e (3) no curso da busca 
domiciliar (art. 244 do CPP). A revista, sem ordem judicial, entretanto, além das mencionadas 
hipóteses, pode ocorrer, quando: (4) realizada pela própria autoridade judiciária; e (5) com o 
expresso e inequívoco consentimento do indivíduo visado. 

 No primeiro caso, no ato de qualquer prisão, surge imprescindível a revista, para garantir a 
integridade física do indivíduo, de outros encarcerados e a segurança pessoal de quem o 
prendeu. Justifica-se, também, na função preventiva da polícia, ou poder-dever de vigilância 
das autoridades e seus agentes.” (PITOMBO : 2005, p. 152) 



40 
 

realizada sem mandado, já inexistindo estas condições, poupar-se-ia o tempo dos 

trâmites do mandado, de qualquer forma, então, tal modalidade se enquadra 

numa das situações previstas abaixo.  

Assim têm-se: busca pessoal, 1) mediante ordem judicial, visando 

localizar objetos relacionados a determinado delito, seja o instrumento do crime, 

seja o produto do crime ou ainda elementos importantes para a apuração (CPP 

art. 240, § 1º, b, c, d, e, f e h, cc § 2º e art. 244; CPPM art. 181, a e b e 182 c e d); 

2) busca pessoal, independente de ordem judicial, visando localizar objetos 

relacionados a determinado delito, seja o instrumento do crime, seja o produto do 

crime ou ainda elementos importantes para a apuração (CPP art. 244; CPPM 182 

c e d); 3) busca visando localizar instrumentos destinados a fim delituoso (CPP 

art. 240, § 1º, d, cc § 2º e art. 244); 4) busca em decorrência da prisão (CPP art. 

244, CPPM art. 182, a); 5) busca no curso de busca domiciliar (CPP art. 244; 

CPPM art. 182, b).  

Na primeira situação71 percebe-se como finalidade obter fontes de prova e 

elementos de informação e reprimir o delito com a persecução penal, mas 

também sempre representam uma prevenção contra ocorrência de crime ou fato 

danoso, ainda que seja uma prevenção geral fruto da demonstração de que os 

criminosos serão abordados e revistados, pois a busca pessoal no criminoso é 

uma face visível da ação do Estado. 

Na segunda situação, também visando fontes de prova e elementos de 

informação, verifica-se a urgência, a possibilidade de se desaparecerem os 

objetos relacionados com o delito e o estado de necessidade frente ao perigo; 
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 Situação 1 apurar crimes ocorridos com mandado judicial: 
Código de Processo Penal  
Art. 240.  [...] 
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou 
contrafeitos; 

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou [...]; 
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja 
suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; 

h) colher qualquer elemento de convicção. 
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte 
consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 

Código de Processo Penal Militar 
Art. 181. Proceder-se-á à revista, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte 
consigo: 

a) instrumento ou produto do crime; 
b) elementos de prova. 
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assim, elide-se o mandado, autorizando o agente policial realizar a busca para 

reprimir o crime, mas também existe a prevenção geral em razão da ação 

imediata e visível da polícia. 72 

Na terceira situação73 verifica-se a intenção de desapossar o indivíduo 

visado de instrumento usado para prática futura de delitos, podendo ou não o seu 

porte configurar crime, existe uma ênfase na localização de armas, seja na letra d 

do § 1º do artigo 240, seja no § 2º do artigo 240, ou ainda no artigo 244, a função 

preventiva neste caso é maior, posto que a apreensão de uma arma ilegal, ou 

instrumentos como chave mestra (micha, gazua, chave falsa) para abrir 

fechaduras74, sem a devida documentação de chaveiro, vem a evitar a ocorrência 

de outro delito de proporções mais danosas. 

Constituirá busca somente preventiva, praticada com mandado judicial ou 

sem este, quando o porte do objeto para prática de ilícito não constituir um crime 

ou contravenção, como é o caso do visado que porta a chave falsa sem a 

documentação e registro da profissão de chaveiro e não possui antecedentes 

criminais. 

                                            
72

 Situação 2 apurar crimes ocorridos sem mandado judicial  
Código de Processo Penal  
Art. 244.  A busca pessoal independerá de mandado, [...] ou quando houver fundada suspeita 
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam 
corpo de delito, [...]. 
Código de Processo Penal Militar 
Art. 182. A revista independe de mandado:[...] 
c) quando ocorrer o caso previsto na alínea a do artigo anterior; 
d) quando houver fundada suspeita de que o revistando traz consigo objetos ou papéis que 
constituam corpo de delito; [...] 

73
 Situação 3 apreender objetos destinado a fim delituoso  

Código de Processo Penal  
Art. 240.  [...]. 
d) apreender armas e munições, instrumentos [...] ou destinados a fim delituoso; 
§ 2o  Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte 
consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 
Art. 244.  A busca pessoal independerá de mandado, [...] ou quando houver fundada suspeita 
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou [...], ou [...]. 

74
.Lei das contravenções penais: 

Art. 25. Ter alguém em seu poder, depois de condenado, por crime de furto ou roubo, ou 
enquanto sujeito à liberdade vigiada ou quando conhecido como vadio ou mendigo, gazuas, 
chaves falsas ou alteradas ou instrumentos empregados usualmente na prática de crime de 
furto, desde que não prove destinação legítima: 
Pena – prisão simples, de dois meses a um ano, e multa de duzentos mil réis a dois contos de 
réis. 
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Na quarta situação75 tem-se uma medida decorrente da prisão, cabendo 

observar dois momentos: da localização e detenção e; do transporte e 

recolhimento à carceragem.  

Assinala Badaró: “quando se efetua a prisão de alguém, até mesmo por 

segurança, deve-se fazer a busca pessoal.”76  

Assim, no primeiro momento o indivíduo, que será preso, é localizado, 

seja em flagrante, seja porque foi decretada a sua prisão provisória ou preventiva. 

Ele será detido e desapossado dos objetos do crime ou de objetos que, mesmo 

não tendo relação com crime põe em risco a ação (arma legalizada, faca, bastão 

etc.), tais objetos podem inclusive estar a mão, não sendo necessária maiores 

buscas.  

No segundo momento, o indivíduo dominado será transportado até o local 

em que terá a prisão lavrada ou que será feito o seu recolhimento à carceragem, 

para tanto é feita revista com todas as cautelas visando prevenir incidentes no 

trajeto e depois no interior do Distrito Policial. 

Logo, verifica-se, além da função repressiva em relação a delito cometido, 

uma função preventiva na busca pessoal decorrente de prisão, que visa à 

segurança de todos envolvidos (preso, policiais, demais presos). Previne-se futura 

ocorrência delituosa, de indivíduo já sob custódia do Estado, e reprime-se o delito 

com a localização de novas fontes de prova que não tinham ainda sido 

encontradas.  

Na quinta situação77 verifica-se uma diligência que visa localização de 

objetos relacionados ao delito no interior de residência, mediante mandado, sendo 

que a condição para a sua execução é que seja determinada junto com a busca 

domiciliar, assim a função principal é a investigação criminal (repressiva). 
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 Situação 4 como medida decorrente de prisão 
Código de Processo Penal  
Art. 244.  A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou [...]. 
Código de Processo Penal Militar 
Art. 182. A revista independe de mandado: 
a) quando feita no ato da captura de pessoa que deve ser prêsa; [...] 

76
 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. 3 ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 495. 
77

 Situação 5 como medida decorrente de busca domiciliar  
Código de Processo Penal  
Art. 244.  A busca pessoal independerá de mandado, [...] ou [...] ou [...] ou quando a medida for 
determinada no curso de busca domiciliar. 
Código de Processo Penal Militar 
Art. 182. A revista independe de mandado: 
[...]        b) quando determinada no curso da busca domiciliar;[...] 
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Lopes Junior lembra que a busca pessoal também está automaticamente 

autorizada quando realizada no bojo de uma busca domiciliar. O autor conclui que 

o dispositivo do art. 244 é necessário para eficácia da própria busca domiciliar, 

sendo decorrência lógica da medida domiciliar, pois foi judicialmente autorizada, 

bem como, ainda que não houvesse a disposição expressa do art. 244, o art. 240, 

§ 2º, “h”, autorizaria a busca pessoal de quem na casa estivesse.78  

Não obstante, imagina-se, posto que o investigado ou morador(es) que 

estiver(em) presente(s) acompanhará(ão) a busca, que o agente possa estar em 

perigo caso o(s) indivíduo(s) não tenha(m) sido submetido(s) à revista, logo, 

acredita-se que a determinação judicial da busca pessoal pode levar em conta 

também este perigo, até porque tal motivação não é vedada em lei, bem como, 

mesmo que não tenha sido determinada, vislumbra-se que poderá ser feita, para 

evitar agressão contra o agente, conforme a avaliação de perigo iminente que se 

fizer, tendo neste caso também função preventiva. 

Por conseguinte, reunindo-se as situações típicas de obtenção de prova 

(repressiva ao crime) vislumbram-se três tipos: 1) flagrante, tipicamente situações 

4 (prisão) e 2 (flagrante impróprio) e as demais situações quando for encontrado 

objeto cujo porte configura crime, entre eles arma ilegal; 2) curso de investigação, 

tipicamente situações 1(com mandado) e 5 (durante busca domiciliar), podendo 

ser a situação 2 quando localiza-se individuo que está sendo investigado e 

suspeita-se que porta objeto de interesse; 3) fundada suspeita de porte de objeto 

para prática de ilícito, sem haver prévia investigação, tipicamente situações 2 

(instrumentos de falsificação) e 3 (objetos para prática de crime), quando não 

configurarem flagrante.  

Por outro lado, as medidas descritas (implementadas na sua maioria sem 

mandado judicial) além de meio de investigação de prova, podem configurar  

medidas policiais cautelares e preventivas em maior ou menor grau, 

caracterizadas pela urgência, pelo perigo de se desaparecerem os objetos que 

compõem o corpo de delito, pelo estado de necessidade, mas que também 

trazem fontes de prova e elementos de informação. 

Assim vislumbram-se três situações: 1) prevenir perigo para os policiais e 

demais pessoas envolvidas: tipicamente situações 4 (transporte do preso) e 5 
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 LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 721 
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(busca domiciliar); 2) prevenir delitos de maior danosidade: tipicamente situações 

2 (arma do crime) e 3 (arma proibida e objetos para prática de delito); 3) acautelar 

objetos que possam vir a desaparecer, tipicamente situações 2, 3 e 4, mas 

abrange também as demais.  

Como já visto, os sistemas português e italiano preveem medidas policiais 

semelhantes nos respectivos códigos de processo penal, mas de forma 

sistematizada, em capítulo próprio, que inclui as buscas em pessoas sem 

mandado e as demais medidas preventivas. 

Na aferição da legalidade das medidas de polícia, deve-se verificar a 

presença da urgência e do perigo do desaparecimento dos objetos, além da 

adequação da finalidade em concreto com a ação praticada. 

 

1.7 BUSCA NO FLAGRANTE DELITO   

 

Flagrante delito, na lição de Badaró é medida, inicialmente administrativa, 

sendo depois jurisdicionalizada, que visa, por um lado, evitar a prática criminosa 

ou deter seu autor, por outro, tutelar a prova da ocorrência do crime e de sua 

autoria.79  

Está, por conseguinte em situação de prevenção e repressão imediata do 

crime, para depois submeter-se à avaliação judicial. Assim a prisão em flagrante é 

considerada uma “pré-cautela”80, subsistindo entre a lavratura da prisão e a 

análise judicial. 

Conforme o art. 302 do CPP e art. 244 do CPPM, o flagrante ocorre em 

quatro situações: 1) está cometendo a infração penal; 2) acaba de cometê-la; 3) é 

perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em 

situação que faça presumir ser autor da infração; 4) é encontrado, logo depois, 

com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da 

infração.  

Nas situações 1 (praticando o crime) e 2 (logo após a prática) tem-se o 

flagrante próprio; já na situação 3 (é perseguido em situação em que se presume 

ser o autor do delito) tem-se o flagrante impróprio ou quase flagrante e; na 
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 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. 3 ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2015, p. 961. 

80
 Ibid.. 
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situação 4 (encontrado com instrumentos e objetos que façam presumir ser o 

autor do delito) tem-se o flagrante presumido.  

A busca pessoal é um procedimento comum em uma situação de 

flagrante, sendo medida decorrente da abordagem que fará cessar o crime ou 

levar a prisão o autor no caso do flagrante próprio.  

No caso do flagrante impróprio é a presunção em razão da fuga que 

fundamenta a busca e no caso do flagrante presumido é a suspeita de que o 

visado é o autor do delito. Nestes dois casos o flagrante tem relação direta com a 

busca pessoal e seus fundamentos. 

Cabe ainda destacar que qualquer do povo pode prender quem encontrar-

se em situação de flagrante delito (art. 301 do CPP e art. 243 do CPPM), porém 

conclui-se que detido o indivíduo em flagrante delito por populares, será 

evidentemente desapossado de arma usada, objetos subtraídos, entre outras 

coisas que estejam a mão, conforme o caso, configurando apenas uma busca 

superficial, em situação de urgência; já a busca pessoal definitiva e o transporte 

do preso será feito pelos agentes policiais. 

 

1.8 MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA PREVENTIVO  

 

Conforme foi visto, meios de obtenção ou de investigação de prova, são 

instrumentos usados para se localizar fontes de prova de um determinado delito, 

contudo, existem meios que, assemelhando-se aos meios de obtenção de prova, 

não tem como finalidade imediata a localização de fontes de prova, mas sim a 

prevenção de delitos, não se tem, a priori, um delito a ser investigado, mas sim 

um delito a ser prevenido. 

Lopes ao discorrer sobre a classificação dos meios de obtenção de prova 

preventivos e repressivos, lembra da impropriedade do termo, pois o pressuposto 

para a obtenção de prova é a existência de um delito, já no caso da prevenção o 

que ocorre é justamente o contrário, ou seja, a inexistência do crime, posto que se 

pretende evitá-lo. 81 
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 LOPES, Anderson Bezerra. Os conhecimentos fortuitos de prova no direito processual. 
Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2013, p. 121. 
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Assevera Lopes, que “o fenômeno dos meios de obtenção de prova 

preventivos” é algo recente, derivado da repressão ao terrorismo pós atentado de 

11 de setembro de 2001 em Nova Iorque, e tem como fundamentos a prevenção 

e a segurança social. 82 

Arantes Filho, também tratando do tema, considera acertada a orientação 

que contraria a adoção de meios de investigação de prova preventivos, e lembra 

que os meios de obtenção de prova se inserem na atividade repressiva estatal, 

sendo necessária a demonstração de elementos concretos que justifiquem a 

restrição temporária de direitos, e nunca a supressão destes como regra.83 

Da mesma forma Lopes alerta que esses meios preventivos são restritivos 

de direitos e garantias, e lembra que tais instrumentos preventivos não se 

baseiam em elementos justificadores das restrições impostas aos direitos 

fundamentais sob ótica do direito processual penal, ou seja, a existência do 

“fumus commisi delicti” (suspeita razoável do cometimento de um crime); assim 

lembra o autor da necessidade de se estudar com profundidade: “em uma 

perspectiva mais ampla [...], pois envolve diversas questões de direito do estado e 

de direito internacional, assim como aspectos políticos e econômicos”. 84 

Uma vez que não se tem um delito praticado e, por conseguinte, os objetos 

que se quer localizar, alerta Lopes que todo objeto achado pode ser considerado 

conhecimento da investigação, pois aquilo que é conhecimento fortuito só é de 

possível determinação quando há uma hipótese fática justificadora da 

decretação.85 

No direito italiano verifica-se a existência de lei de prevenção que prevê a 

possibilidade de interceptação telefônica e de dados preventiva, por isso, Filippi, 

ao tratar das interceptações no direito italiano, distingue dois tipos conforme a 

finalidade: as interceptações preventivas e as interceptações processuais. As 
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primeiras exercem uma função na segurança pública, com o fim de prevenir 

delitos86; já as últimas tem por finalidade a persecução penal87 88 

Badaró explica que no caso italiano (ainda sob o regime do CPP de 30) era 

prevista no art. 226, acrescido em 1978, a possibilidade de interceptação 

telefônica preventiva para crimes graves, com a nova lei processual penal e a lei 

delegada que lhe atribuiu as diretrizes, não foi prevista a interceptação preventiva, 

porém o art. 226 das normas de atuação, coordenação e transitórias, prevê, por 

meio de um sistema de reenvio, o dispositivo de interceptação. A nova normativa 

introduziu um sistema autônomo para a interceptação preventiva, atribuindo 

poderes ao ministério do interior para requerer até mesmo por delegação ao 

procurador da república a interceptação de conversas e comunicações: quer 

realizadas por qualquer meio de comunicação, quer entre presentes, quando a 

interceptação seja necessária para a atividade de informação e prevenção de 

delitos de especial gravidade previstos no art. 51.3 do CPP italiano; contudo os 

elementos de prova obtidos por tais interceptações preventivas, por expressa 

disposição de lei, não tem nenhum valor probatório para fins processuais.89 

Badaró visualiza a admissão de modalidades de interceptações telefônicas 

preventivas, isto é, realizadas com a finalidade de prevenir a ocorrência do evento 

criminoso e não investigar os elementos de prova do delito, como reflexo da 

antecipação dos meios de controle nas sociedades de risco (terrorismo, crimes de 

grandes proporções), no campo da liberdade de comunicação. Como exemplo de 

casos mais agudos e emblemáticos apresenta, além do caso italiano (máfia e 

terrorismo), o caso dos “patriot act” do Estados Unidos.90 
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prevenzione dei reati (artt. 226 disp. coord., 4 d.I. 27 luglio 2005, n. 144, conv. dalla legge 31 
luglio 2005, n. 155 (“Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”) e 78 
(“Intercettazione telefoniche”) d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. (FILIPPI : 2013, p. 838) 

87
 Le intercettazioni processuali hanno invece la funzione di consentire la prosecuzione delle 

indagini (artt. 266-271, per cui non sono ammissibili dopo il rinvio a giudizio) oppure di 
agevolare le ricerche del latitante (art. 295, comma 3, 3-bis e 3-ter). (FILIPPI : 2013, p. 838). 

88
 FILIPPI, Leonardo Di, Intercettazione. In FERRUA, Paolo; MARZADURI, Enrico; SPANGHER, 
Giorgio (orgs.), La prova penale. Torino: Giappichelli, 2013, p. 838. 

89
 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Interceptação de comunicação telefônica e telemática: 

limites ante o avanço da tecnologia. In.: LIMA, Joel Corrêa; CASARA, Rubens R. R. (coord.). 
Temas para uma perspectiva crítica do direito. Homenagem ao Professor Geraldo Prado, Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 496. 

90
 Ibid., p. 495.  



48 
 

Nos Estados Unidos o “uniting and strengthening America by providing 

appropriate tools required to intercept and obstruct terrorism (patriot act) act of 

2001”, são editados com a finalidade de investigar organizações terroristas e 

permitem, em larga escala, a realização de investigações preventivas por meio 

das agências de inteligência, sem a necessidade de autorização judicial. 91 

No ordenamento brasileiro, Badaró conclui que as interceptações 

preventivas não são possíveis, posto que, somente podem ser realizadas “para 

fins de investigação criminal ou instrução processual penal” (art. 5º, inc. XII), não 

sendo possível qualquer forma de interceptação telefônica preventiva anterior ao 

cometimento do delito e com a finalidade de evitar sua prática. 92 

Fora das interceptações das comunicações telefônicas e mais voltado às 

buscas, conforme já visto, nos sistemas português e italiano têm-se as medidas 

policiais e cautelares, tendo algumas delas a finalidade principal de prevenir 

eventual delito. 

Já na legislação processual penal francesa existem dispositivos de 

verificação preventiva: seja em pessoas no caso de controle de identidade em 

regiões de fronteira, portos, aeroportos etc.; seja para vistoria em bagagens e 

veículos para evitar danos graves a pessoas e bens, neste caso com anuência do 

condutor do veículo ou do dono da bagagem, ou ainda mediante pedido feito ao 

ministério público por qualquer meio (podendo ficam retidos por até 30 minutos 

enquanto se aguarda a resposta do MP). 

A previsão para o controle de identidade se encontra nos artigos 78-293 e 

78-394 do código de processo penal francês, sendo efetuada por uma ou mais 

                                            
91

 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Interceptação de comunicação telefônica e telemática: 
limites ante o avanço da tecnologia. In.: LIMA, Joel Corrêa; CASARA, Rubens R. R. (coord.). 
Temas para uma perspectiva crítica do direito. Homenagem ao Professor Geraldo Prado, Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 496. 

92
 Ibid., p. 499.  

93
 CPP francês: Art. 78-2 Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de 

ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 
articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à 
l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner: qu'elle a commis 
ou tenté de commettre une infraction; ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; 
ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou 
de délit; ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le 
cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance 
électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines; ou 
qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. 
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite 
d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les 
mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le 



49 
 

“razões plausíveis” da prática de algum crime ou da preparação para cometer, ou 

do fornecimento de algum elemento útil para a investigação, ou ainda da violação 

de medida preventiva ordenada por autoridade judicial, sendo que, estabelece as 

regras para a retenção (sob pena de nulidade), que não pode exceder a quatro 

horas (oito horas no departamento ultramarino de Mayotte).95  

Delmas-Marty assevera que as operações de controle de identidade; 

implementadas tanto em operações de polícia judiciária (repressão de infrações já 

cometidas) como em operações de polícia administrativa (prevenção de 

infrações); redundaram “na prática da retenção das pessoas nas dependências da 

polícia”, instituto contestável em relação às liberdades individuais. 96 

Alerta Delmas-Marty que: “Trata-se de reter nas dependências da polícia 

pessoas que não são suspeitas de infração [...], mas recusam a se identificar às 

operações de controle ou estão impossibilitadas de justificar sua identidade”.97 

No Chile, também há previsão de dispositivo de controle de identidade sem 

mandado judicial no código de processo penal, no parágrafo terceiro98(relativo à 

polícia), art. 8599, para os casos em que haja indícios do cometimento ou tentativa 

de cometimento de um delito, tenha disposição para cometer um delito, tenha 

                                                                                                                                    
fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions 
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algum antecedente que permita inferir que o visado possui ordem de prisão100, ou 

ainda que possa fornecer informações úteis para a investigação de um delito, bem 

como esteja ocultando sua identidade. 

Sendo que, decorrente do controle de identidade, pode-se fazer a revista 

pessoal, dos pertences e do automóvel do visado. Sendo possível reter o 

individuo por até seis horas na unidade policial mais próxima em caso da pessoa 

se negar a fornecer a identificação, ou for impossível fazê-lo no local101, podendo 

a polícia usar de meios tecnológicos para o descobrimento da identidade. 

Por outro lado no art. 89 do CPP chileno é prevista medida policial de 

revista preventiva nas vestes objetos e veículo, para os casos de prisão.102 

Verifica-se, então, que muitos dispositivos preventivos vêm previstos em lei 

processual penal, separados de meios de investigação de prova, em medidas 

policiais como no caso de Portugal e Itália, ou junto a medidas tipicamente 

investigativas como na França e no Chile, tendo, contudo ênfase na função 

preventiva, ou seja, sua finalidade imediata é a prevenção de um evento crime ou 

perigo. 

Assim as buscas decorrentes de controle de identidade, quando ocorrerem 

por motivo de segurança e as buscas durante a detenção e transporte de preso, 

entre outras, enquadram-se como meios preventivos, sendo que, não só buscas 

podem ser preventivas, como também as interceptações telefônicas, como as 

levadas a efeito na Itália e nos Estados Unidos, desde que previstas no 

ordenamento. 
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É necessário, então, uma análise de cada meio de obtenção de prova e a 

sua possibilidade de existência na modalidade preventiva, que estará 

condicionada à existência de um marco limitador previsto em lei, tanto para a 

execução quanto para a aquisição dos conhecimentos que possam vir a produzir. 

Tais conhecimentos devem estar dentro da finalidade para a qual são 

implementados, caso contrário têm-se elementos de devassa das pessoas, que 

serão inadmissíveis em um sistema processual.  

Por outo lado, para que se possa usar no processo penal, as fontes de 

prova localizadas nesses casos, que não são totalmente inesperadas, fazendo 

parte de sua finalidade mediata, ainda se requer, não haver vedação legal, como 

o caso italiano das interceptações telefônicas.  

Destarte o elemento justificador da ação estatal preventiva restritiva de 

direito é a segurança pública de uma maneira geral, porém, conforme explicitado, 

não basta somente o elemento geral, mas sim as situações específicas para cada 

modalidade de ação preventiva, que delimitam os objetos e elementos que se 

almeja. 

Assim, verificam-se modalidades de busca pessoal cujo elemento 

justificador é mais específico: como a segurança dentro de um recinto desportivo, 

ou a segurança durante o voo, dentro de uma aeronave, o que possibilita delimitar 

os objetos que se procuram.  

Por fim a restrição às liberdades públicas em um sistema baseado em 

direitos fundamentais deve respeitar a legalidade e a proporcionalidade para a 

possibilidade de restrição de tais liberdades. 

Conclui-se, então, pela existência e o uso do termo “meio de obtenção de 

prova preventivo”, quando não houver vedação por lei, houver delimitação da 

ação e dos objetos do crime que se pretende evitar, a restrição às liberdades e 

direitos envolvidos for possível no ordenamento jurídico e a ação for proporcional. 

Assim tais meios devem ter também aptidão para localizar fontes de prova 

para a persecução penal de maneira subsidiária, nas hipóteses de encontro de 

objetos cujo porte configurar crime, por exemplo. 
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2 PODER DE POLÍCIA E BUSCA PESSOAL PREVENTIVA  

 

2.1 PODER DE POLÍCIA  

 

A busca ou revista preventiva feita em pessoas visa um bem comum que é 

a segurança pública, com efeito, configura uma modalidade de ação 

administrativa, cujo exercício implica em restrições a direitos, sendo, portanto, 

necessário para sua regularidade o cumprimento de exigências baseadas na 

legislação e princípios que norteiam a administração pública, dentre estes o 

regular exercício do poder de polícia. 

Di Pietro, na introdução sobre o poder de polícia, destaca que é um 

daqueles temas “em que se colocam em confronto esses dois aspectos: de um 

lado, o cidadão quer exercer plenamente os seus direitos; de outro, a 

administração tem por incumbência condicionar o exercício daqueles direitos ao 

bem-estar coletivo, e ela o faz usando de seu poder de polícia.”103 

O conceito clássico de poder de polícia, conforme Di Pietro, está ligado à 

concepção liberal do século XVIII e compreendia as atividades do poder estatal 

para limitar o exercício dos direitos individuais em benefício da segurança. 104A 

evolução deste conceito ampliou de segurança para interesse público, cujo 

espectro de abrangência é muito maior. 

Para Meirelles105 poder de polícia “é a faculdade de que dispõe a 

administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, 

atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio 

Estado”. 

Observa Meirelles que o “ato de polícia” é um ato administrativo como 

qualquer outro, subordinando-se, assim ao ordenamento jurídico que rege as 

atividades da administração pública e sujeitando-se ao controle de legalidade por 

parte do poder judiciário106. 
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Ainda segundo Cunha Filho, poder de polícia é “a atividade da 

administração que, disciplinando direitos e interesses, vale-se da edição de regras 

e da imposição de medidas necessárias à preservação da ordem pública, 

garantindo a melhor convivência possível entre as diversas aspirações legítimas 

que coexistem no seio da sociedade”.107  

No tocante a edição de regras é importante a lição de Kelsen segundo o 

qual, nos Estados modernos, também as autoridades administrativas criam 

normas.108 

Na introdução do tema “poder de polícia”, Medauar 109lembra da 

encruzilhada “liberdade-autoridade” ou “Estado-individuo” em que se insere. Não 

obstante, na sua evolução, o próprio termo sofre críticas, pois não tratava mais 

somente de segurança e, além disso, surgia uma preocupação com o exercício de 

um poder “indeterminado, independente de fundamentação legal, baseado num 

suposto dever geral dos indivíduos de respeitar a ordem ou baseado num domínio 

eminente do Estado”. 

Desta forma apresentam-se críticas ao termo “poder de polícia”, como 

destaca Mello110: “a expressão “poder de polícia” traz consigo a evolução de uma 

época pretérita, a do “Estado de polícia” que precedeu ao Estado de direito. Traz 

consigo a suposição de prerrogativas dantes existentes em prol do “príncipe” e 

que se faz comunicar inadvertidamente ao poder executivo.” Conclui o autor que 

esta expressão traz a ideia de que os poderes da administração pública emanam 

intrinsicamente, fruto de um conceito abstrato de “poder de polícia”. 

Também Pires, lembrando que o uso da expressão “poder de polícia” foi 

usado para definir “o uso da força pela força” no Estado absolutista, (que é o 

Estado de polícia contraposto ao Estado de direito), entende que tal instituto é 

derivado de fórmulas abstratas, que se usam como sua justificativa, tais como 

“ordem social” e “bem-estar-comum” 111. Assim o autor propõe o uso da 
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expressão “limitações administrativas a liberdade e a propriedade” no lugar do 

termo “poder de polícia”112. 

Gordillo lembra que o uso do poder de polícia no Estado de polícia era 

ilimitado, passando a ser limitado no Estado de direito, porém, alerta o jurista 

argentino, que tal instrumento jurídico permaneceu conceitualmente vago, o que 

conduz frequentemente ao seu uso para a perpetuação de abusos. 113  

No entanto, a existência regular da noção representada pelo poder de 

polícia, “do poder da administração de limitar, de modo direto, com base legal, 

liberdades fundamentais em prol do bem comum” resta inquestionável, mesmo 

pelos que defendem a eliminação do termo “poder de polícia”.114 

Assevera Medauar que as preocupações com o exercício arbitrário do 

poder de polícia “perdem consistência ante a realidade presente de mais solidez 

na concepção de Estado de direito, ante o princípio da legalidade regendo a 

administração e ante a maior valoração dos direitos fundamentais”. 115 

Di Pietro lembra que o código tributário nacional disciplina o poder de 

polícia porque ele é um dos fatos geradores da taxa, tendo previsão no artigo 145, 

inc. II da CR.116 117 

No direito brasileiro o conceito de poder de polícia encontra-se no artigo 78 

do código tributário nacional, 118 por esse artigo são listados os interesses 

públicos pelos quais se deve exercer o poder de polícia: “à segurança, à higiene, 

à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 
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atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder 

público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 

individuais ou coletivos”. Além disso, estabelece que deve ser exercido pelo órgão 

com competência limitada pela lei, sem abuso ou desvio. 

Meirelles ensina que o excesso de poder, que é uma forma de abuso de 

poder, “caracteriza-se tanto pelo descumprimento frontal da lei quanto pelo ato 

praticado para além da competência do agente”. 119 

Já o desvio ocorre quando o agente, embora atuando dentro dos limites de 

sua competência, executa o ato com finalidade diversa do exigido pela lei ou pelo 

interesse público. Meirelles define como uma “violação ideológica da lei” ou ainda 

“violação moral da lei”, pois o administrador, nestes casos, utiliza-se de “motivos 

ou meios imorais para a prática de um ato administrativo aparentemente legal”.120 

Na lição de Tácito, a ação discricionária do Estado na busca do bem 

comum, encontra no exercício do poder de polícia sua manifestação mais 

presente, fazendo-se necessário a existência e o aperfeiçoamento do controle de 

legalidade de modo a conter “os excessos e violências da administração 

pública”.121  

“Se a administração pública, em defesa do interesse geral, policia os 

abusos dos particulares e das empresas, quem policiará os excessos do 

poder?”122, Tácito responde à sua própria indagação apresentando a necessidade 

da via tradicional de pesos e contrapesos, na qual incumbe ao poder judiciário 

“guardião de legalidade e protetor dos direitos e liberdades” garantir que não se 

cometam excessos no exercício do poder e na medida em que se amplia o poder 

maior do Estado constroem-se meios mais eficazes para o controle por parte do 

poder judiciário.  

Assim, assevera Tácito que, pela criação da teoria do desvio de poder, é 

possível condicionar a competência da autoridade, impedindo que possa ser 

posta a serviço de interesses que não se coadunem com a finalidade específica 

de cada caso que autorize a ação “imperativa da administração pública”, lembra 
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 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 41 ed. Atualizada por ALEIXO, 
Délcio Balestrero; BURLE FILHO, José Emmanuel, São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 
119. 

120
 Ibid., p. 120. 

121
 TÁCITO, Caio. Poder de polícia e polícia do poder. In Direito administrativo da ordem pública, 2 
ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 1987, p. 104. 

122
 Ibid.. 



56 
 

também dos “remédios especiais” contra os abusos do poder que são o habeas 

corpus, o mandado de segurança e a ação popular.123 

Por fim, destaca Tácito que, embora a limitação do poder seja uma questão 

de técnica jurídica, que tem seu “molde” nas constituições, também ocorre através 

da opinião pública, traduzida não só pelo voto, mas também por métodos 

informais de contestação e de consenso.124 

Desta forma, para fazer frente às situações em que há a necessidade de 

restringirem-se as liberdades públicas em prol do interesse coletivo, a 

administração pública usa do seu poder de polícia, que é exercido em diversos 

estágios: em situações em que já se consolidou a necessidade de agir e tem-se 

lei disciplinando o uso do poder; em situação em que, não havendo lei, decorrente 

do processo legislativo, a própria administração disciplina através de norma 

administrativa e; situações que se apresentam no dia a dia e exigem resposta 

imediata, neste estágio menos avançado não há lei nem norma específica, 

apenas lei que atribui a função e competências em geral, pelas quais se pode 

auferir desvios e excessos. 

Moreira Neto vislumbra “uma vasta área de ação que não se compadece 

com a geometria social de prévias definições vinculativas, e que demandarão 

juízos casuísticos de conveniência e de oportunidade”125. Apresenta assim o autor 

a definição de discricionariedade e conclui que a sujeição do Estado às leis 

implica que cumpra as leis, quando a situação assim o determina, que aja dentro 

da lei, quando ela abra alternativas de opção de tempo e de modo, e que não aja 

contra a lei, quando sua ação for livre.126  

Logo as situações em concreto que surgem e que exigem a resposta do 

poder público, quando não há norma, resolvem-se com o emprego do poder de 

polícia na sua acepção mais discricionária.  

Como se verá para que a discricionariedade não se transforme em 

arbitrariedade, há a necessidade de se observar: 1) norma geral de atribuição de 

função e competência para o exercício do poder; 2) as limitações, em um sistema 

de liberdade públicas e direitos fundamentais a sua restrição deve ser prevista, 
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também, em norma constitucional e estar embasada em interesse coletivo, não 

desviando de sua finalidade; 3) a proporcionalidade na intervenção, posto que 

tanto os direitos e liberdades fundamentais, quanto os direitos e interesses 

coletivos precisam se harmonizar e não se anular.  

Neste cenário as buscas em pessoas, que se relacionam com o interesse 

público da segurança pública, disciplinado de forma geral na CR brasileira, será 

mostrada no tocante a sua finalidade e às tensões que decorrem das restrições à 

direitos e liberdades, aos fundamentos que justificam as restrições. 

Desta forma, averiguando a regularidade legal e em harmonia com as 

liberdades públicas, poder-se-á avaliar a eventual admissibilidade de fontes de 

prova, encontrados nestas atividades. 

 

2.1.1 Legalidade e cláusula de polícia 

 

Indubitavelmente o termo “poder de polícia” traz uma noção de fiscalização, 

de restrição, de sujeição; destarte, é relacionado com o “Estado policial”, um 

modelo de Estado em que as pessoas poderiam ser paradas indiscriminadamente 

e submetidas a excessivas fiscalizações, com efeito, é um dispositivo que 

remonta ao Estado absolutista conforme observa Gordillo e cuja terminologia 

remanesce; porém na realidade se está, como lembrado por Medauar, diante de 

uma atividade da administração pública necessária em um Estado de direito, que 

deve ser alicerçada na legalidade, posto que limitadora da liberdade.  

Deste modo, veja-se: a finalidade deve atender a um interesse público, o 

órgão a executar a atividade deve ter sua competência definida em lei, na 

execução não se pode desviar da finalidade, também prevista na legislação, nem 

ultrapassas os limites legais.  

Logo, verifica-se como sendo a segurança pública, mais especificamente a 

segurança material das pessoas, o interesse público que é a finalidade última das 

revistas e buscas em pessoas, destinadas a prevenir eventos danosos. 
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Na CR brasileira a segurança pública tem sua expressão no art. 5º 127 

caput e no art. 144.128 

O direito à segurança apresenta-se como um direito fundamental para 

todos no artigo 5º, trata-se aqui da segurança em geral, uma garantia necessária 

para o exercício dos demais direitos e liberdades. 

De forma mais específica, no artigo 144 da CR, verifica-se o tema 

segurança pública, aqui visto como segurança material e manutenção da ordem 

pública, compreendendo, conforme ensina Filocre, 129 a manutenção da zona de 

estabilidade que permita a convivência social. Neste artigo definem-se as funções 

e os órgãos de polícia. 

Dentre essas funções encontra-se a função geral atribuída no caput do 

artigo 144 “preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio”, expressão presente de forma análoga em outros ordenamentos e 

definida por Sousa como a “clausula geral de polícia”, sendo a clausula legal 

geral, a partir da qual se é possível localizar o espaço de atuação das polícias 

frente às situações de perigo. 

Analisando a cláusula geral em seu país, inserida no art. 272, inc. 1 130 da 

constituição portuguesa: “defender a legalidade democrática e garantir a 

segurança interna dos cidadãos”; Sousa conclui serem expressões genéricas, 

vagas e imprecisas, dando preferência à expressão “salvaguarda da ordem e 

segurança pública”, uma expressão mais tradicional do direito policial europeu e 

português,131 e mais próxima da usada na constituição brasileira.  

Sousa entende que esta expressão mais tradicional é mais adequada para 

expressar a função de prevenção de perigo para a “ordem e segurança”, contudo, 
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lembra que também esta fórmula possui um certo grau de imprecisão e carece de 

esclarecimento. 

Sousa assevera que a clausula geral desempenha três funções 

fundamentais: delimitar a função das polícias; criar um dever geral de intervenção; 

e criar um direito à intervenção. 

A delimitação da atuação está, pois, na prevenção da ocorrência de 

situações de “perigo” para as pessoas, momento em que as forças policiais têm 

campo de atuação, assim vislumbra-se a segurança material como um bem a ser 

mantido, sendo prevenidos os eventos danosos através da verificação de sua 

probabilidade, ou seja, o risco de acontecerem e o impacto que causam, 

envidando, então, ações preventivas.132 

Essas ações estão contidas no dever de agir, decorrente da clausula geral, 

lembra Sousa, que corrente majoritária do direito policial entende ser uma 

faculdade de agir, imperando neste ramo jurídico o princípio da oportunidade, 

assim a autoridade policial pode agir discricionariamente priorizando as ações 

mais importantes em detrimento das menos importantes, quando houver colisão 

temporal e territorial.  

Sousa, no entanto, defende a existência de um dever de agir e não uma 

faculdade, exigindo-se, então, ação da polícia, “consequência necessária quer do 

monopólio estadual do poder de coacção, quer do dever de protecção dos 

cidadãos”133, reconhece a flexibilização do dever nos casos em que haja conflito 

ou superposição de “deveres”; quando a intervenção for desproporcional ao dano 

que se quer prevenir; quando a presença ou intervenção da polícia tiver um efeito 

danoso, ou seja, “agitador e incendiário” 134 e não persuasivo para cessar a 

prática perigosa. 

Na constituição brasileira o dever de agir vem expresso no artigo 144: “A 

segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos...”.  

O direito à intervenção pertence a todo individuo titular do direito à 

segurança, que tiver sua segurança ameaçada; Sousa assevera que esse direito 

requer a existência de pressupostos; dentre esses pressupostos têm-se: a 
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existência da obrigação de intervenção por parte da administração pública e a 

existência de um dano ao direito subjetivo. 

Explica Sousa que há necessidade da cláusula geral prever a proteção ao 

direito subjetivo dos indivíduos e não somente o interesse público, possuindo 

assim um “efeito de proteção para terceiros”135. Observa-se na constituição 

portuguesa a previsão de proteção dos “direitos dos cidadãos”, já na CR brasileira 

tem-se a preservação da “incolumidade das pessoas e do patrimônio”; porém 

lembra que “o bem de protecção salvaguarda da ordem e segurança públicas 

integra o direito fundamental à segurança e, assim, também bens individuais, de 

modo que o dever geral de actuação,[...], também protege o particular.”136 

 

2.1.1.1 Sistema policial brasileiro  

 

Sousa define polícia em sentido material como sendo “a atividade 

administrativa de autoridade, que tem por função a prevenção do perigo 

proveniente da natureza ou ação humana”137, lembra, contudo, que é frequente 

que os órgãos de polícia prossigam em funções fora do domínio da prevenção. 

Dentro da extensa gama de espécies de polícias, Sousa traz a existência 

da polícia judiciária em oposição à polícia administrativa; a polícia judiciária, por 

vezes chamada de polícia criminal é “a encarregada das atividades de 

investigação e perseguição do crime e da criminalidade”138; a polícia 

administrativa, também chamada de polícia preventiva ou “da ordem”, ocupa-se 

das atividades de “prevenção do perigo para a ordem e segurança públicas.”139 

Os modernos sistemas policiais do mundo ocidental sofreram influência de 

dois modelos de polícia o francês e o inglês criados em fins do século XVIII e 

início do século IX; o sistema francês, conforme observam Tasca e Hipólito, 

decorre das “Maréchaussée” (denominação originada por sua dependência aos 

marechais da França) e serviam para proteger a retaguarda das tropas e caçar 

desertores, com o tempo assumem a função policial nas zonas rurais, sendo 

rebatizada de “Gendarmerie” em 1791, é uma polícia militar com as funções 
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manutenção da ordem e segurança pública, incluindo missões de polícia 

judiciária, ocupa atualmente 95% do território francês, que abrange 50% da 

população, os outros 5% de território com 50% da população, estão atribuídos a 

polícia nacional, de natureza civil. 140 

O sistema inglês foi criado somente em 1829 por Robert Peel em Londres, 

visando enfrentar os efeitos da industrialização, o aumento da criminalidade e dos 

tumultos que ocorriam na capital. Apesar de criado em Londres o sistema se 

expandiu por todos os corpos de polícia da Inglaterra e compreendia uma polícia 

de base local, comunal, e não de âmbito nacional, atuava de forma comunitária, 

com o uso moderado da força, flexibilidade na resolução de conflitos, ampla 

capacidade de atuação e decisão, sendo os comandos oriundos do baixo 

escalão.141 

O sistema inglês refletiu-se nas suas colônias e possessões, de forma 

semelhante ao que ocorreu com o sistema jurídico e outras estruturas 

administrativas; já o sistema francês influenciou os países da Europa continental e 

as colônias. 

No Brasil, como na América Latina, as polícias foram influenciadas pelo 

modelo francês, tendo as polícias militares sua origem na vinda da família real 

portuguesa em 1808 que criou a intendência geral de polícia a quem era 

subordinada a guarda real de polícia. Por outro lado as polícias civis originam de 

cargos na administração local que incluíam pequenas funções judiciais. 142 

Porém, diferente do modelo francês, não se criou uma polícia nacional e 

nem municipal, mas sim nas províncias. Em alguns momentos os estados 

chegaram a ter 3 polícias, duas civis (guarda civil e polícia civil) e uma militar 

(polícia militar). 

No nosso ordenamento, capítulo que tratasse das polícias e seus poderes, 

bem como da cláusula geral só ocorre com a CR de 88, que contém as 

instituições policiais dos estados, da União e dos municípios, não obstante as 
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polícias militares terem previsão em outras constituições anteriores, visando o seu 

controle por parte do governo federal.  

Por conseguinte, os órgãos policiais destinatários da cláusula geral, 

encontram-se no caput do artigo 144 da CR brasileira e são: a polícia federal; a 

polícia rodoviária federal; a polícia ferroviária federal e as polícias civis, militares e 

bombeiros militares dos estados. 

A polícia federal, cuja criação remonta a 1944143 através do decreto lei 

6378/44 que transformou a polícia civil do distrito federal em departamento federal 

de segurança pública, exerce, conforme fixado pela atual CR144, funções 

administrativas de polícia de fronteiras, marítima e aeroportuária e de prevenção 

ao tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, contrabando e descaminho. 

Além disso, é polícia judiciária da União e exerce a repressão aos ilícitos federais. 

A polícia rodoviária federal exerce a função de patrulhamento ostensivo 

das rodovias federais, uma função administrativa, que abrange a prevenção de 

delitos nas rodovias de atuação. A polícia rodoviária federal não exerce função de 

polícia judiciária.145 

A polícia ferroviária federal exerce a função de patrulhamento ostensivo 

das ferrovias federais, de maneira análoga a polícia rodoviária federal é uma 

função administrativa preventiva. Também a polícia ferroviária não exerce função 
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 Decreto-Lei nº 6.378, de 28 de Março de 1944 
Art. 1º Fica transformada a Polícia Civil do Distrito Federal em Departamento Federal de 
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de polícia judiciária.146Cabe asseverar, no entanto, que a polícia ferroviária 

federal, ao contrário das demais polícias que já existiam, foi criada com a sua 

inserção na CR de 88, porém, carece até o presente de uma lei federal que 

discipline a sua carreira para sua efetiva existência.  

Às polícias civis dos estados foram atribuídas as funções de polícia 

judiciária e a investigação das infrações penais, exceção feita aos crimes de 

competência da justiça federal e aos crimes militares. 147 Às polícias militares dos 

estados couberam as funções de polícia ostensiva e de preservação da ordem 

pública, além de serem força auxiliar e reserva do exército e polícia judiciária dos 

crimes militares cometidos por seus componentes. 148 

Com o advento da lei 9099/95 as policiais militares, em alguns estados, 

passam a elaborar os termos circunstanciados, atividade que foi reconhecida por 

acórdão do STJ ao definir que não configura ilegalidade a circunstância do estado 

utilizar o contingente da polícia militar para a elaboração do TC, em face da 

deficiência dos quadros da polícia civil. 149 

Por fim, fora das polícias destinatárias da clausula geral elencadas no rol 

do caput do artigo 144, e já no seu parágrafo oitavo, surge a previsão das 

guardas civis municipais, que podem ser instituídas pelos municípios com a 

função de proteger bens, serviços e instalações municipais. 150 

As ações de busca pessoal executadas pelas guardas civis só se justificam 

em casos de flagrante delito, ou ações preventivas nas áreas dos prédios 

municipais (ingresso, perturbação). 
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Já foi decidido pelo TJ de São Paulo, relator desembargador Marco Nahum 

que a busca em um caso de tráfico de drogas é possível ser feita por guardas 

civis, visto que qualquer do povo pode fazê-lo, no voto vencido o desembargador 

Mário Devienne Ferraz discordou ao asseverar que o patrulhamento que 

redundou na descoberta do visado não fazia parte da rotina dos guardas, mas sim 

foi realizado de forma deliberada para deparar com o suspeito.151  

Com a lei 13022/14, que instituiu o estatuto geral das guardas municipais, 

foi atribuída a “função de proteção municipal preventiva” e de forma específica 

pelo art. 5º, inc. III, a competência para “atuar, preventiva e permanentemente, no 

território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os 

bens, serviços e instalações municipais”, além de outras competências de 

prevenção e cooperação; o que tem gerado interpretações variadas. 

Cabe asseverar que o estatuto geral das guardas civis não implica em 

alteração da clausula de polícia do art. 144, assim continuam excluídas do rol das 

organizações policiais inseridas nas ações para a manutenção da segurança 

pública em geral. Por outro lado tramita no STF a ação direta de 

inconstitucionalidade (ADI) nº 5156, que questiona a lei 13022/14, por atribuir 

competências além das previstas no § 8º.  

Outra questão surgiu com a emenda constitucional 82 de 2014, pela qual 

foi estabelecida uma cláusula geral de polícia específica para a segurança viária, 

visando “a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

seu patrimônio nas vias públicas”, e delimitou as atividades em educação, 

engenharia e fiscalização. 152Desta forma os órgãos estaduais e municipais com 
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 Ementa: “Apelação. Artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06. Prisão em flagrante efetuada por 
guardas civis metropolitanos. Possibilidade. Previsão constitucional de que qualquer pessoa 
pode fazê-lo. Caso dos autos que não implica em investigação. Autoria e materialidade bem 
caracterizadas. Depoimentos dos guardas civis coerentes com as demais provas dos autos 
podem fundamentar decreto condenatório. Réu primário, com quantidade de drogas 
normalmente manuseada por pequenos traficantes. Redução da pena nos termos do § 4º, do 
artigo 33, da Lei 11.343/06. Regime aberto e substituição da privativa de liberdade por restritiva 
de direitos. Recurso provido em parte, por maioria.” (TJ SP, Apel. crim. 0037507-
52.2011.8.26.0602/Sorocaba, 1ª cam. dir. crim., relator desembargador Marco Nahum, J. 
14.10.2013). 
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 § 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 
2014) 
I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades 
previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e  (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014) 
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as funções definidas dentro do âmbito da segurança viária foram inseridos na 

segurança pública e tiveram a delimitação de suas funções através de clausula 

geral de polícia própria para as vias públicas. 

O rol do artigo 144 da Constituição da República que atribui a clausula 

geral é taxativo, conforme observam Tasca e Hipólito, excluindo de previsão os 

órgãos de perícia criminal que existem apartados da polícia civil em alguns 

estados como São Paulo. 153 

Percebe-se da análise das polícias brasileiras que, no âmbito federal, a 

polícia federal possui tanto as funções administrativas para a manutenção da 

ordem e segurança como as funções de polícia judiciária, cuja finalidade primeira 

é reprimir os delitos iniciando a persecução penal.  

Ainda no âmbito federal a polícia rodoviária federal exerce na realidade 

uma gama de atividades preventivas, muito além da previsão constitucional de 

exercer o policiamento ostensivo.  

Já nos estados as funções de polícia judiciária são atribuídas às polícias 

civis e as funções de polícia ostensiva às polícias militares, um sistema policial 

singular, que, conforme asseveram Tasca e Hipólito, somente o Brasil adota, 

havendo desta forma a separação das tarefas ostensiva e preventiva das tarefas 

repressiva e de investigação, em um modelo denominado por alguns de “meia 

polícia”, conforme observam os autores.154 

O que se tem observado é que o momento em que acaba a prevenção e 

que começa a repressão são coincidentes, há uma zona de intersecção, na qual, 

de forma concomitante, se restitui a ordem no local, e se inicia a repressão e 

investigação de determinada ação criminosa. 

Desta forma, em uma observação minuciosa do dia a dia das atividades 

das polícias estaduais, verifica-se que tanto a polícia civil acaba por exercer a 

prevenção de delitos através da presença ou ainda interveem em casos não 

criminais pacificando as pessoas; como a polícia militar atua na coleta inicial de 

                                                                                                                                    
II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos 
órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma 
da lei.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014) 

153
 HIPÓLITO, Marcello Martinez e TASCA, Jorge Eduardo. Superando o mito do espantalho: uma 
polícia orientada para a resolução dos problemas de segurança pública, Florianópolis: Editora 
Insular, 2012, p. 57. 

154
 HIPÓLITO, Marcello Martinez e TASCA, Jorge Eduardo. Superando o mito do espantalho: uma 
polícia orientada para a resolução dos problemas de segurança pública, Florianópolis: Editora 
Insular, 2012, p. 44. 
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informações criminais no atendimento das ocorrências de emergência, ou ainda 

na confecção de TC das ocorrências de menor potencial ofensivo, além das 

prisões em flagrante e das buscas pós delito com as quais depara durante o 

patrulhamento. 

Badaró, sobre o tema da busca pessoal como meio de investigação, 

conclui que não se pode conceber que, na atividade de policiamento preventivo e 

repressão imediata a crimes, o policial não possa realizar uma busca pessoal, 

havendo fundada suspeita e respeitados os requisitos legais.155  

Por fim, a atividade de busca pessoal visando prevenir ocorrência danosa é 

exercida atendendo ao interesse público específico de segurança pública, esta 

vista como segurança material das pessoas, devendo ser exercida pelos órgãos 

policiais que recebem funções e competências em decorrência da cláusula geral 

de polícia. 

Esta atividade, contudo, afeta os direitos individuais e o exercício de 

liberdades dos abordados, desta forma deve imperar a legalidade, incluindo aqui 

a definição das competências específicas dos órgãos, posto que o exercício do 

poder de polícia ocorre dentro de limites de uma finalidade específica atribuída a 

determinado órgão público; não se olvidando da proporcionalidade, que sempre 

estará presente harmonizando os direitos e liberdades, atingindo as situações já 

especificadas em lei. 

Por outro lado aquelas situações, embora inusitadas ou que ainda não 

foram normatizadas, serão cobertas pela finalidade geral do órgão público, porém 

como casos excepcionais e não como regra, avaliadas sempre de modo a coibir 

excessos ou desvios. 

 

2.1.2 Delegação do exercício do poder de polícia para empresas de 

segurança privadas 

 

Grinover, ao tratar sobre o instituto da busca e apreensão no âmbito dos 

meios de investigação, ensina que tem natureza coercitiva e só pode ter como 
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 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 3 ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2015, p. 496. 
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sujeito ativo as autoridades públicas incumbidas da investigação e da persecução, 

bem como seus agentes.156 

Por outro lado, a prática como ação preventiva, portanto com escopo na 

segurança material configura uma ação típica do emprego do poder de polícia.  

A possibilidade de delegação do poder de polícia foi objeto de estudo de 

Mello, para o autor a atividade de polícia administrativa, que compreende as 

limitações e restrições à liberdade e propriedade, divide-se em: atos preventivos 

(autorizações, licenças); fiscalizadores (inspeções, vistorias, exames) e 

repressivos (multas, embargos, interdição de atividade). 157 

Tais atos não são meros atos materiais, mas sim atos jurídicos 

expressivos, que na visão do autor não poderiam, salvo “circunstâncias 

excepcionais ou hipóteses específicas” ser delegados ou praticados por entes 

privados. 158 

Não obstante, Mello conclui que certos atos que precedem os atos de 

polícia administrativa podem ser praticados por particulares, ou por delegação ou 

em decorrência de um simples contrato de prestação de serviço. 

Destarte os atos de fiscalização, que sejam de mera atividade material, 

suscetíveis de serem feitos de forma objetiva, principalmente por ferramenta de 

precisão, são, para o autor, possíveis de serem executados por particulares. 

Em decisão sobre a aplicação de multas por empresa privada o STJ 

concluiu em síntese, quanto ao mérito, que; estando as atividades do poder de 

polícia divididas em legislação, consentimento, fiscalização e sanção; são 

delegáveis somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização, pois os 

demais derivam do poder de coerção do Estado.159 
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 GRINOVER, Ada Pellegrini. Parecer sobre busca e apreensão em caso de flagrante delito. In: 
A marcha do processo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 480. 
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 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Serviço público e poder de polícia: concessão e 
delegação. In Grandes temas de direito administrativo. 1 ed., São Paulo: Malheiros editores, 
2009, p. 295. 
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 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Serviço público e poder de polícia: concessão e delegação. 
In Grandes temas de direito administrativo. 1 ed., São Paulo: Malheiros editores, 2009, p. 295. 
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 Ementa: ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. TRÂNSITO. SANÇÃO PECUNIÁRIA 
APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. No que 
tange ao mérito, convém assinalar que, em sentido amplo, poder de polícia pode ser 
conceituado como o dever estatal de limitar-se o exercício da propriedade e da liberdade em 
favor do interesse público. A controvérsia em debate é a possibilidade de exercício do poder de 
polícia por particulares (no caso, aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia 
mista). 3. As atividades que envolvem a consecução do poder de polícia podem ser 
sumariamente divididas em quatro grupo, a saber: (i) legislação, (ii) consentimento, (iii) 
fiscalização e (iv) sanção. 4. No âmbito da limitação do exercício da propriedade e da liberdade 
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Cunha Filho em estudo sobre o tema, reconhecendo que a questão ainda 

não está resolvida no Brasil, propõe algumas condições para a delegação válida 

do poder de polícia: 1) a delegação deve se dar como instrumento para a 

prestação de serviços públicos; 2) previsão legal; 3) competência pontual e com 

atividades enumeradas; 4) submissão a regime de direito público e controle do 

Estado; 5) não envolver decisão relevante acerca de atividade discricionária 

estatal; e 6) não implicar em meios coativos. 160 

Logo, exercício do poder de polícia por agentes de empresas privadas de 

segurança, mais especificamente para a execução de revistas e buscas pessoais, 

requer uma análise da legislação acerca da atividade de segurança privada no 

Brasil. 

Pelo artigo 10 da lei 7.102/83161, verifica-se quais são as atividades que 

caracterizam uma empresa de segurança privada, estando entre estas proceder à 

vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros estabelecimentos, 

públicos ou privados, atividade genérica que abrange a segurança: em 

                                                                                                                                    
no trânsito, esses grupos ficam bem definidos: o CTB estabelece normas genéricas e abstratas 
para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (legislação); a emissão da carteira 
corporifica a vontade o Poder Público (consentimento); a Administração instala equipamentos 
eletrônicos para verificar se há respeito à velocidade estabelecida em lei (fiscalização); e 
também a Administração sanciona aquele que não guarda observância ao CTB (sanção). 5. 
Somente o atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles 
referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do Poder Público. 6. No que 
tange aos atos de sanção, o bom desenvolvimento por particulares estaria, inclusive, 
comprometido pela busca do lucro - aplicação de multas para aumentar a arrecadação. 7. 
Recurso especial provido. (STJ, REsp 817534 / MG, segunda turma, Relator Ministro Mauro 
Campbell Marques, J. 10.11.2009, Dje 10.12.2009). 
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 CUNHA FILHO, Alexandre Jorge Carneiro da. Poder de polícia: compreensão contemporânea 
do instituto e discussão sobre a possibilidade de delegação de seu exercício a entes privados, 
Ribeirão Preto: IELD, 2014, p. 213. 
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 Lei nº 7.102/83. 

Dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para 
constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e 
de transporte de valores, e dá outras providências. 
[...]Art. 10. São considerados como segurança privada as atividades desenvolvidas em 
prestação de serviços com a finalidade de: 
I - proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros estabelecimentos, 
públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas;[...] 
§ 1º Os serviços de vigilância e de transporte de valores poderão ser executados por uma 
mesma empresa. 
§ 2º As empresas especializadas em prestação de serviços de segurança, vigilância e 
transporte de valores, constituídas sob a forma de empresas privadas, além das hipóteses 
previstas nos incisos do caput deste artigo, poderão se prestar ao exercício das atividades de 
segurança privada a pessoas; a estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de 
serviços e residências; a entidades sem fins lucrativos; e órgãos e empresas públicas.[...] 
§ 4º As empresas que tenham objeto econômico diverso da vigilância ostensiva e do transporte 
de valores, que utilizem pessoal de quadro funcional próprio, para execução dessas atividades, 
ficam obrigadas ao cumprimento do disposto nesta lei e demais legislações pertinentes. 
(Incluído pela Lei nº 8.863, de 1994) 
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estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e residências; 

a entidades sem fins lucrativos e; órgãos e empresas públicas; conforme 

explicitado no § 2º deste artigo e pelo artigo 30 § 2º, letras a), b), c) e d) do 

Decreto 89.056/83.162 

Tramita na câmara dos deputados o projeto de lei nº 5247/09163, que 

estabelece o estatuto da segurança privada. Percebe-se pelo artigo 2º, incisos II e 

V do PL que a finalidade da atividade de segurança privada é prevenir e reprimir, 

sejam ilícitos contra o patrimônio privado ou público (para o qual esteja 

contratado), sejam ilícitos que atentem contra a integridade física de pessoas ou 

grupos para os quais presta o serviço. 

Destarte o PL traz a lume o contexto de ampliação do emprego de 

instituições privada para atividade de segurança, delimitando o seu emprego em 

atividades de prevenção e repressão somente nos locais para os quais foi 

contratada para proteger; ou ainda para a pessoa para a qual foi contratada para 

prestar o serviço de proteção. 

A revista para ingresso em local privada enquadra-se como ação 

preventiva, executada para prevenir ilícito ou ocorrência danosa no interior do 

estabelecimento, público ou privado, para o qual a empresa foi contratada para 

proteger. 

A questão repousa agora sobre os limites para esta ação, assim veja-se: 

não resta dúvida quanto ao emprego na operação de insumos de tecnologia como 

scanners ou portais para vistoria na entrada de estabelecimento; por outro lado a 

busca pessoal com uso de bastão detector de metal também se enquadra nesta 

condição. 
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 Decreto nº 89.056/83: Regulamenta a Lei nº 7.102/83 [...] 
 § 2º As empresas especializadas em prestação de serviços de segurança, vigilância e 
transporte de valores, constituídas sob a forma de empresas privadas, além das hipóteses 
previstas nos incisos I e II deste artigo, poderão se prestar:  
a) ao exercício das atividades de segurança privada a pessoas; 
b) a estabelecimentos comerciais, indústrias, de prestação de serviços e residências; 
c) a entidades sem fins lucrativos; 
d) a órgãos e empresas públicas. 

163
 PL 5247/09: [...] Art. 2º. Consideram-se, para os efeitos desta Lei, como de segurança privada 

as atividades desenvolvidas por empresas com a finalidade de: [...] 
II – executar a segurança patrimonial, com a finalidade de prevenir ou reprimir ilícitos que 
atentem contra o patrimônio privado, bem como estabelecimentos públicos;[...] 
V – executar a segurança pessoal, com a finalidade de prevenir ou reprimir ilícitos que atentem 
contra a integridade física de pessoas ou grupos. 
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Já quando for necessário o emprego de revista manual deve-se analisar a 

extensão da ação, pois, ainda que de forma branda e consentida pela pessoa que 

quer ingressar no recinto, apresenta-se como uma ação restritiva, de um lado não 

deve ter a profundidade de uma investigação (ser apenas superficial), de outro 

não deve atingir a intimidade e a vida privada do revistado, indo além disso, torna-

se ilegal, posto que abusiva.  

 

2.2 BUSCA PESSOAL PREVENTIVA - ÂMBITO DE INCIDÊNCIA, 

FINALIDADE E OBJETO  

 

Já saindo das situações previstas no código de processo penal, Pitombo 

alerta para que não se confunda o instituto da busca pessoal realizado pela 

polícia judiciária, nos atos que poderão integrar o processo penal, revestidos de 

formalidades penais, com o poder-dever de vigilância inerente aos órgãos de 

polícia (art. 144, § 4º, da CR).164 

Logo, nem sempre que uma pessoa é parada por um policial e submetida à 

revista pessoal tem-se em vista um crime precedente a ser reprimido, não 

obstante, por vezes, seja localizado objeto de crime que se desconhecia. Destarte 

a finalidade imediata de algumas revistas é justamente evitar uma ação danosa.  

O perigo de uma sociedade sofrer com ações antissociais, sejam 

agressões, depredações, furtos e roubos, ou ainda o extremo de um atentado 

terrorista, exige, do poder público, ações preventivas. As práticas para fazer frente 

a essas condutas, seja na prevenção seja na repressão, localizam-se em área de 

intersecção de políticas públicas tais como a política de segurança pública e a 

política criminal e em seus respectivos programas, projetos e ações. 

No tocante à evolução do poder público, observa Santin que o Estado 

transformou-se de um editor de normas “nomocrático” em um implementador de 

políticas públicas destinadas ao bem comum “telocrático”.165 

As políticas públicas, então, compreendem as ações do Estado para 

buscar um bem para a sociedade, que no caso em tela é a segurança pública, 
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 PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos, Da busca e apreensão no processo penal, 2 ed., São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 155-156. 
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 SANTIN, Valter Foleto. Controle judicial da segurança pública – eficiência do serviço na 
prevenção e repressão ao crime. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 34. 
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compreendendo, aqui, a segurança material das pessoas que permita o exercício 

harmônico de suas liberdades.  

Filocre define política de segurança pública como sendo “um conjunto 

composto de programas, estratégias, ações e processos atinentes à manutenção 

da ordem pública no âmbito da criminalidade, incluídas neste contexto questões 

sobre violência e insegurança, inclusive subjetiva”,166 e ordem pública como 

sendo a situação de estabilidade de uma sociedade que permita o exercício dos 

direitos básicos, ou seja um sistema em equilíbrio que permita que a sociedade 

atinja seus fins. 167 

Para atingir este equilíbrio a política publica de segurança pública compõe-

se de estratégias, ações, programas e normas; a instância das ações, 

efetivamente onde se encontram as buscas e revistas para prevenir delitos, é uma 

das pontas visíveis desta política. 

Sob outro ponto de vista, as ações, programas e estratégias, que compõem 

uma política pública de segurança pública, também se relacionam com uma 

política criminal. Política criminal é a reação do Estado frente à prática de crimes 

e modernamente abrange não só o sistema penal como também outras formas de 

controle social. 

Conforme observa Marty a política criminal “compreende o conjunto dos 

procedimentos pelos quais o corpo social organiza as respostas ao fenômeno 

criminal” e desta forma é a “teoria e prática das diferentes formas de controle 

social”, cujo núcleo e ponto de maior visibilidade continua sendo o Direito Penal, 

todavia apresentando outras práticas de controle social tais como: sanções 

administrativas, mediação, reparação, prevenção entre outras apresentadas pela 

autora. 168 

Se de um lado a política criminal abrange ações não penais, de outro a 

política de segurança pública se relaciona com o sistema penal, reduzindo esses 

programas a ações, chegamos a situações fáticas nas quais a mesma ação do 

poder público relaciona-se com ambas as políticas, compondo programas de uma 
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 FILOCRE, Lincoln D’Aquino. Direito de segurança pública – limites jurídicos para políticas de 
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167
 Ibid., p 43. 

168
 DELMAS-MARTY, Mireille. Os grandes sistemas de política criminal. tradução Denise 
Radanovic Vieira, Barueri: Manole, 2004, p. 3-4. 
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e de outra, culminando em resultados de impacto duplo, seja na política criminal, 

seja na política de segurança pública.  

Desta forma, o presente estudo traz justamente uma dessas ações que 

está nesta zona de intersecção entre as políticas criminal e de segurança pública, 

que são as buscas e revistas em pessoas. Destarte essas ações possuem 

finalidades múltiplas que abrangem não só a prevenção de delitos, mas também a 

localização de fontes de prova, e se prestam a localização de objetos: sejam 

relacionados com proibições administrativas por se tratar de expor as pessoas a 

riscos, sejam por relacionarem-se com a prática de delitos, conhecidos ou não. 

Logo, além da busca como meio de obtenção de prova, abrange também 

as buscas que possuem por finalidade prevenir a ocorrência de fatos danosos, 

incluindo os crimes, sendo ambas, instrumentos de prevenção e de repressão em 

maior ou menor grau, e relacionadas com as políticas criminal e de segurança 

pública. 

Torna-se relevante diferenciar a busca preventiva da busca como meio de 

obtenção de prova, observando-se que a finalidade, pela qual a primeira é 

implementada, é, de forma imediata, prevenir a ocorrência de um evento danoso, 

cujo espectro abrange acidentes, perturbações, crimes, etc.; não obstante, de 

forma mediata, venha-se obter fonte de prova através dessa modalidade de 

busca. 

Assevera Pitombo169 que não se podem confundir as buscas realizadas 

pela polícia judiciária que irão fornecer fontes ao processo penal e revestem-se 

das formalidades penais, com o “poder-dever estatal de vigilância” cuja execução 

cabe aos órgãos de polícia responsáveis pela segurança pública (conforme 

previsão constitucional), lembra a autora que essas buscas não são atividades de 

polícia judiciária e nem tem escopo processual, ou seja, não se destinam a 

localizar objetos relativos a delitos cometidos ou conhecidos, ou pelo menos que 

se tenha suspeita da ocorrência. A autora classifica essas buscas como buscas 

administrativas para garantir a paz pública. 

Ao tratar das diferenças entre as funções de polícia administrativa e polícia 

judiciária, Di Pietro ressalta o costume de apontar o caráter preventivo da polícia 

administrativa e o caráter repressivo da polícia judiciária, destaca, contudo, que a 
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polícia administrativa também age repressivamente, quando apreende arma 

usada indevidamente ou apreende a licença do motorista infrator.170Lembra a 

autora que, mesmo assim, o que se pretende é evitar prejuízos maiores à 

coletividade e, nesse sentido, os atos são de caráter preventivo. Ainda, sob a 

ótica das ações de polícia judiciária, assevera que também são preventivas, pois 

evitam que o infrator, punido, volte a delinquir.  

Assim, diferentemente da busca preventiva cuja finalidade imediata é evitar 

um evento danoso, a finalidade imediata de uma busca como meio de obtenção 

de prova é localizar o objeto do crime que se está a investigar (que está sendo 

cometido, ou que se tem conhecimento, ou que se tenha suspeita da ocorrência). 

Por conseguinte, temos um crime precedente e a necessidade de se localizar o 

objeto deste crime com a revista na pessoa que o praticou, seja este objeto o 

instrumento do crime ou o produto do crime, não obstante, de forma mediata, 

logre-se êxito em evitar outro crime, ou ainda restabelecer a segurança no local 

assombrado pelo criminoso.  

Qualquer das duas buscas tem efeito na segurança pública e na política de 

segurança pública, pois se prestam a manter o equilíbrio na sociedade no tocante 

a ordem pública, seja evitando a ocorrência do crime, seja submetendo o infrator 

à persecução penal.  

Sob outro ângulo ambas as buscas configuram reações à pratica de 

delitos, relacionando-se desta forma com a política criminal, vale lembrar que as 

duas modalidades de busca podem vir a servir tanto para prevenir quanto para 

localizar objetos de um delito, todavia a finalidade inicial com que se implementa 

uma busca preventiva é evitar o evento danoso, já a finalidade de uma busca 

como meio de obtenção de prova é localizar o objeto do crime ocorrido. 

O objeto resultante da busca preventiva é o instrumento, lícito ou não, que 

poderia vir a causar o evento danoso que se quer prevenir, uma vez localizado 

pode ser apreendido ou até restituído ao portador. 

Para ilustrar o extenso leque de objetos que abrangem as buscas 

preventivas, imagine-se itens como latinhas de bebidas, guarda chuvas (objetos 

proibidos em eventos), ou ainda canivetes e facas, por outro lado armas de fogo 

(legalizadas ou não), drogas, materiais inflamáveis ou explosivos, chegando até 
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acessórios de porte obrigatório como chave de rodas, triângulo de sinalização, 

macaco hidráulico, ou documentos como a CNH (Carteira Nacional de 

Habilitação) ou o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo). 

Como visto, as normas que preveem os objetos a serem localizados nas 

buscas preventivas são diversas e de várias fontes tais como processo legislativo, 

regulamentações do poder executivo entre outras, sendo que em alguns casos 

sequer há previsão normativa. Tais normas serão tratadas nas buscas 

preventivas em espécie.  

Assim, a finalidade imediata da busca preventiva é evitar um evento 

danoso, já a busca como meio de obtenção de prova é localizar o objeto 

relacionado com um determinado ilícito; o objeto que se almeja localizar na 

primeira é aquele com potencial para causar o dano indesejado, já na segunda é 

o produto ou instrumento do crime; ambas são ações relacionadas com políticas 

de segurança pública e criminal, e ambas produzem efeitos preventivos e 

repressivos, podendo inferir que a busca preventiva de forma mediata pode vir a 

reprimir a prática delituosa e a busca como meio de investigação, também de 

forma mediata, termina por prevenir a ocorrência de crimes. 

 

2.3 TENSÃO ENTRE OS DIREITOS INDIVIDUAIS E LIBERDADES PÚBLICAS 

COM O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA  

 

Se a busca pessoal como meio de obtenção de prova representa de um 

lado os interesses da persecução penal e a defesa social, vislumbrando-se 

também a segurança em um segundo plano, de outro, têm-se as liberdades 

públicas e os direitos individuais (direito à livre circulação, direito à intimidade e à 

vida privada, entre outros). 

Lopes Junior ensina que a busca, seja domiciliar ou pessoal, encontra-se 

em constante tensão com os direitos fundamentais, não sendo os direitos 

fundamentais absolutos e podendo ser restringidos. A busca e apreensão 

trabalham nessa exceção da proteção constitucional. São, por isso, medidas 

excepcionais. 171 
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Já, analisando-se a busca pessoal como intervenção decorrente do poder 

de polícia, por conseguinte visando-se a prevenção de evento danoso à 

segurança pública, verifica-se igual tensão, pois também se trata de uma ação 

limitadora dos direitos e liberdades dos indivíduos submetidos à busca.  

Todavia, nesta relação de tensão observa-se de um lado o direito à livre 

circulação e o direito à intimidade e à vida privada e de outro o direito à segurança 

pública, este visto também como uma prestação do Estado ao indivíduo para a 

garantia de sua incolumidade física e patrimonial. Além disso, não se pode olvidar 

do respeito à dignidade da pessoa humana insculpido no artigo 1º da CR172como 

fundamento do Estado brasileiro. 

Apresenta-se, então, como imperativo, o estudo dessas normas 

fundamentais, a fim de se verificar, também, a natureza das tensões criadas e as 

soluções no campo da legalidade e da proporcionalidade, para se auferir a 

aceitação de eventual fonte de prova recolhida em sede de processo penal.  

 

2.3.1 Liberdades fundamentais 

 

É importante, então, conceituar liberdade e liberdade jurídica e sua relação 

com as aludidas normas de direito fundamental. 

Liberdade na conceituação feita por Alexy é uma relação de três partes: o 

titular da liberdade, o obstáculo à liberdade e uma alternativa de ação (fazer ou 

não fazer algo).173 Para que se tenha uma liberdade jurídica é necessário que 

esta liberdade (alternativa de ação) advenha de uma abstenção do Estado, ou 

seja, uma ação negativa.174 
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Existem, com efeito, liberdades protegidas e liberdades não-protegidas. As 

liberdades não-protegidas são frutos de permissões que podem ocorrer através 

de norma expressa da permissão ou através de inexistência de norma proibindo 

ou determinando a ação objeto da liberdade175. Já as liberdades protegidas 

decorrem de direito a não ser embaraçado no exercício destas.176 

Lembra Alexy que as normas permissivas de direito fundamental são 

normas constitucionais e, portanto, de mais alta hierarquia, logo normas de nível 

hierárquico mais baixo que venham a proibir ou obrigar a fazer algo que as 

normas de direito fundamentais constitucionais permitam fazer ou deixar de fazer, 

são inconstitucionais. Assim “as normas de direitos fundamentais permissivas tem 

a importantíssima função de estabelecer os limites do “dever ser” em relação às 

normas de nível inferior”.177 

Alexy conclui que as liberdades fundamentais constituem-se em liberdade 

ao menos em relação ao Estado, por conseguinte toda liberdade fundamental que 

existe em relação ao Estado “é protegida, no mínimo, por um direito, garantido 

direta e subjetivamente, a que o Estado não embarace o titular da liberdade no 

fazer aquilo para o qual ele é constitucionalmente livre”. 178 

Tavares lembra que a expressão “liberdade pública” aparece na França, 

empregada no artigo 9º da Constituição de 1783179, já a mesma expressão no 

plural aparece no artigo 25 da Constituição do II império francês em 1852. 

Destarte, Tavares assevera que, para boa parte da doutrina, os direitos humanos 

e as liberdades públicas se equivalem. Considerando, ainda, que as normas de 

direito fundamental nascem para frear a “soberania monárquica”, conclui Tavares 

que, logicamente, os primeiros direitos humanos sejam “lógica e 

cronologicamente falando, do tipo negativo, destinados a garantir aos cidadãos o 

status negativus ou status libertatis.” 180 
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Para Alexy a expressão “direitos fundamentais como direitos de defesa”, 

em geral, faz referência aos direitos contra o Estado, ou seja “a ações negativas 

que protegem liberdades fundamentais”. Sendo que os titulares desses direitos 

possuem competência para questionar judicialmente sua violação.181 

Assim conclui Alexy que quando se juntam essas três posições – uma 

liberdade jurídica, um direito contra o Estado a um não-embaraço e uma 

competência para questionar judicialmente a violação desse direito –, é possível 

falar em “direito negativo de liberdade em face do Estado que seja totalmente 

desenvolvido”. 182 

Grinover diferencia os direitos do homem das liberdades públicas nos 

seguintes aspectos: em planos diversos, posto que direitos do homem indicam um 

conceito jusnaturalista e liberdades públicas representam o reconhecimento dos 

direitos do homem através do direito positivo; com conteúdo diferente, visto que 

as liberdades em sentido estrito (negativas) ampliaram-se para abranger também 

direitos a prestação positiva (não constituindo liberdade em sentido estrito), assim 

sendo, nem todos os direitos do homem, ainda que reconhecidos pelo direito 

positivo, fundamentam uma liberdade pública em sentido estrito.183   

Cretella Junior define sinteticamente liberdades públicas como as 

liberdades definidas e organizadas pelo direito positivo184. Destarte, as liberdades 

fundamentais são resultado de normas permissivas de direito fundamental 

insculpidas na constituição, que estabelecem a permissão ao gozo da liberdade 

correspondente. 

Cretella Junior apresenta uma divisão das liberdades: liberdades da pessoa 

física – segurança individual, domicílio, locomoção, correspondência; liberdades 

da pessoa espiritual – opinião, consciência e culto, difusão do pensamento, 

reunião, associação, ensino; liberdades da pessoa social – sindicalização, 

trabalho, propriedade, comércio e indústria, casamento, greve.185 
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O direito à livre circulação, conforme observa Silva, é uma manifestação da 

liberdade de locomoção e “consiste na faculdade de deslocar-se de um ponto a 

outro através de uma via pública ou afetada ao uso público”186.  

Cretella Junior lembra que existem várias modalidades de circulação, tais 

como: “a terrestre (a pé, de bicicleta, motocicleta, cavalo, carro, carruagem, 

automóvel), a aquática (por mar, rios, lagos, nadando ou de barco, navio) e aérea 

(avião, helicóptero)”. 187 

Ao discorrer sobre as liberdades, Silva apresenta a liberdade matriz que é 

a liberdade de “ação em geral” decorrente do artigo 5º inciso II da Constituição da 

Republica pelo qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei”, o autor depreende do dispositivo constitucional em 

tela duas dimensões: em uma está o princípio da legalidade e na outra a regra de 

direito fundamental de liberdade de ação.188 

Assim a liberdade da pessoa física, decorre da liberdade de ação, sendo 

que, para Silva, as formas de expressão da liberdade da pessoa física são a 

liberdade de locomoção e liberdade de circulação, sendo esta última 

manifestação especial da primeira189, estando expressa no inciso XV do artigo 5º 

da CR a liberdade de locomoção no território nacional190.  

No tocante ao presente estudo a liberdade de locomoção e suas 

manifestações são relevantes, pois, para executar a busca pessoal, o individuo é 

abordado e parado pelo agente público, remanescendo assim enquanto é feito o 

procedimento. Logo, tem seu direito de circulação interrompido temporariamente, 

sendo que, quanto maior o tempo, maior a restrição à essa liberdade. Além disso, 

constitui abuso de autoridade qualquer atentado ao direito de locomoção191, e a 

abordagem e busca feita de forma indevida infringe tal dispositivo contaminando o 

elemento de prova que eventualmente for adquirido. 
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Outro direito envolvido em uma busca pessoal é o direito à intimidade e à 

vida privada, posto que o varejamento atinge as vestes e os pertences do 

individuo submetido à busca, podendo ter um grau maior ou menor de invasão de 

sua intimidade, conforme o tipo de objeto que está sendo procurado. Tal direito 

relaciona-se com a “liberdade de desenvolvimento da personalidade”.192  

Grinover ensina que o direito à intimidade faz parte integrante dos direitos 

de personalidade193; para Tavares: “Significa a intimidade tudo quanto diga 

respeito única e exclusivamente à pessoa em si mesma, a seu modo de ser e de 

agir. Abrange a inviolabilidade do domicílio, o sigilo das comunicações e o 

segredo profissional”.194  

Percebe-se que a vida privada existe em diferentes graus, Heinrich Henkel, 

em 1957, define o direito a vida privada através da tripartição desta em círculos 

concêntricos, tal equiparação encontra paralelo na “teoria dos círculos 

concêntricos da esfera da vida privada” de Heinrich Hubmann de 1953. Para 

Henkel o circulo maior é o da privacidade (vida privada stricto senso), seguido 

pela intimidade e o circulo menor, mas de maior grau de proteção contra a 

indiscrição é o do segredo; para Hubmann os círculos seguem a sequência 

privacidade, segredo e intimidade, assim o de maior proteção é o círculo da 

intimidade. Além das diferenças terminológicas, Hubmann definiu que a esfera 

privada seria de livre acesso, enquanto Henkel defendeu que por ser privado teria 

certo grau de sigilo, pela própria definição de “privado”. O entendimento de 

Henkel foi difundido no Brasil por Paulo José da Costa Junior195. 

Conforme observa Costa Junior a representação da vida privada envolve a 

esfera como um todo definida como “esfera privada stricto senso (Privatsphare)”. 

Nele estão contidos todos os comportamento e acontecimentos que o indivíduo 

não quer que se tornem do domínio público. Fora da esfera privada, situam-se, no 

âmbito mais amplo, os processos, episódios e condutas de natureza pública. 

Acham-se estes ao alcance da coletividade em geral, de um círculo indeterminado 
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de pessoas. Por estarem fora da esfera privada, tais fenômenos encontram-se 

juridicamente excluídos do campo dos chamados delitos de indiscrição. 196 

Já no interior da esfera privada verifica-se “a esfera da intimidade 

(“Vertrauensphare”) ou esfera confidencial (“Vertraulichkeitssphare”)”. Nela 

participam somente as pessoas nas quais o indivíduo deposita certa confiança e 

com as quais mantém certa intimidade. Fazem parte desse campo conversações 

ou acontecimentos íntimos. É importante destacar que da esfera da intimidade 

restam excluídos não só o público em geral, como é óbvio, mas também 

determinadas pessoas, que privam com o indivíduo num âmbito mais amplo. 

Por fim, no âmago da esfera privada, está aquela que deve ser objeto de 

especial proteção contra a indiscrição: “a esfera do segredo (Geheimsphare)”. Ela 

compreende aquela parcela da vida particular que é conservada em segredo pelo 

indivíduo, do qual compartilham uns poucos amigos muito próximos. Dessa esfera 

não participam sequer pessoas da intimidade do sujeito. Consequentemente, a 

necessidade de proteção legal contra a indiscrição, nessa esfera, faz-se sentir 

mais intensa. 197  

Sobre a teoria das três esferas da intimidade, Andrade lembra que existe 

uma dificuldade na separação dos limites de cada uma, sendo as linhas de 

clivagem “zonas de penumbra”.198 

Decorrente do direito à intimidade vem o direito ao sigilo da 

correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 

telefônicas199, sendo que o sigilo das telecomunicações possui restrição, podendo 

ser quebrado mediante ordem judicial, para os demais não ficou textualmente 

claro que a previsão de restrição também os compreende, porém, como ensina 

Scarance Fernandes, a necessidade de equilíbrio entre os bens protegidos leva a 

concluir pela possibilidade de restrição também a esses direitos, não podendo, 

contudo, a busca da prova ser realizada de forma incontrolada e desmedida, “sem 
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motivos ponderáveis e sem observância de um critério de proporcionalidade”, 

ofender o investigado ou o acusado em seus direitos fundamentais.200 

Na mesma linha Tavares defende que não há liberdade pública que seja 

absoluta em seus termos, admitindo que haja também a interceptação das 

correspondências e das comunicações telegráficas e de dados e conclui que é 

perfeitamente constitucional o disposto no art. 1º da lei 9296/96, § único,201 que 

permite a quebra de qualquer das modalidades contempladas no inc. XII do art. 5º 

da CR. Também destaca a previsão no estatuto do ministério público da união 

sobre a representação para ao órgão judicial para a quebra do sigilo da 

correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e telefônica, bem 

como manifestar-se sobre representações de mesmo fim, art. 6º, inc. XVIII, letra 

a, do estatuto.202203 

Lembra Badaró que o dispositivo da lei 9296/96 refere-se a interceptações 

de comunicações telefônicas, de qualquer natureza; o que não inclui as 

gravações clandestinas feitas por um dos interlocutores, sem que o outro saiba; 

além disso, esclarece que as comunicações telemáticas se processam por meio 

do uso combinado do computador e dos meios de telecomunicações, já as 

comunicações por meios de informática abrangem o tratamento das informações 

por meio do uso de equipamentos na área de processamento de dados, assim, a 

referência a informática é inapropriada, podendo ser defendido, por quem entende 

que a ressalva constitucional de reserva jurisdicional aplica-se somente às 

comunicações telefônicas, que o dispositivo referente à interceptação de 

comunicação por meio de informática é inconstitucional.204 
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Gomes Filho assevera que a violação do sigilo das comunicações 

representa um grupo significativo de restrições à prova, tradicionalmente 

relacionada à proteção da correspondência epistolar, hoje compreendem as 

formas modernas de comunicação, especialmente as telegráficas, de dados 

informatizados e telefônicas. 205 

Tourinho Filho lembra que a inviolabilidade da correspondência é, também, 

um dos postulados políticos da revolução francesa. 206 

Defende Gomes Filho que a inviolabilidade das correspondências, das 

comunicações telegráficas e dos dados informatizados são garantias absolutas, 

sendo exceção as comunicações por via telefônica, através de ordem judicial nos 

termos previstos em lei. 207 

Desta forma, Gomes Filho ensina que o CPP contém dois dispositivos 

contraditórios, o disposto no art. 233 que veda a admissão das cartas particulares 

interceptadas ou obtidas por meios ilícitos e; o disposto no art. 240, § 1º, letra f, 

que autoriza a apreensão de cartas abertas ou não, destinadas ao acusado ou em 

seu poder, quando suspeite-se que seu conteúdo seja útil à elucidação do fato, vê 

aqui uma distinção entre a correspondência do acusado (pode ser violada no 

interesse das apurações) e as demais cartas inadmissíveis como prova. 208 

Conclui Gomes Filho que a permissão contida no art. 240, § 1º, letra f, é 

duplamente inconstitucional, ofendendo a garantia da inviolabilidade de 

correspondência e, também, representa uma equiparação entre o acusado e o 

culpado, atingindo também o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inc. LVII 

da CR). 209 

Na mesma linha, Tourinho Filho assevera que a linguagem imperativa do 

art. 5º, inc. XII, não permite outra exegese, que não seja da impossibilidade de se 

violar o sigilo da correspondência.210 

O CP prevê como crime devassar, indevidamente, o conteúdo de 

correspondência fechada dirigida a outrem e, divulgar ou utilizar indevidamente de 
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comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a outrem211, a lei 6538/78, lei 

específica sobre os crimes contra o serviço postal e de telegrama prevê crime 

idêntico no seu artigo 40212, o que leva a conclusão de que revoga tacitamente o 

art. 151 do CP, bem como na lei 4898/65 constituiu abuso de poder qualquer 

atentado ao sigilo da correspondência, por parte do agente do Estado.213 

Badaró posiciona-se pela não interceptação das comunicações por 

correspondência (incluindo “e-mail”), por telegrafo e por dados, mas, pela 

possibilidade de apreensão dos suportes materiais que contenham os registros de 

tais comunicações. 214 

Conclui Badaró que, em uma interpretação realista e historicamente 

contextualizada do art. 5º, inc. XII, da CR, deve-se admitir a interceptação das 

comunicações de dados, em caráter excepcional, e somente nos casos em que o 

conteúdo comunicação não permanecer no suporte material, ou seja, não 

permitindo, após o término do processo comunicativo, a busca e apreensão de tal 

suporte. 215 

Em julgado do STF, ressalta-se o entendimento de que a proteção a que se 

refere o art.5º, XII, da CR, é da comunicação de dados e não dos dados em si 

mesmos, podendo haver a apreensão dos meio materiais em que estão 

armazenados, bem como assevera a necessidade de mandado judicial para a 

violação do sigilo dos dados.216 
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O STF também já se posicionou que o sigilo das correspondências e das 

comunicações telegráficas, de dados e telefônicas é passível de ser quebrado, 

mas pelo crivo de órgão equidistante (poder judiciário), somente para efeito de 

investigação criminal ou instrução processual penal. 217 

No tocante a correspondência do sentenciado o STF, em decisão de 1994, 

decidiu pela possiblidade de interceptação, em consonância com a LEP art. 41, § 

único, por parte da administração penitenciaria, com fundamento em razões de 

segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica, 

sempre excepcional, concluindo que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo 

epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas.218 

Conclui-se, por fim da possibilidade de apreensão de correspondência e 

meios materiais de armazenamento de comunicações, como regra mediante 
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Tribunal).(STF, RE 418416, relator: Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, J. em 
10.05.2006, DJ 19.12.2006). 
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ordem judicial, podendo apreender sem o mandado judicial em caso de urgência 

e perigo de perecimento do meio material, auferidos em fundamentos objetivos, 

mas a análise do conteúdo protegido só se dará mediante a ordem do órgão 

judicial. 

Outro grupo extenso de proibições de prova trata do terreno dos segredos 

profissionais, tendo aqui também o sigilo inerente às práticas religiosas, todos 

ensejando importantes restrições ao direito à prova.219 

Ensina Silva que, tendo que tomar conhecimento de segredo em razão do 

exercício profissional de profissão regulamentada, nasce a obrigação de guardá-

lo com fidelidade. Explica que o titular do segredo é protegido pelo direito à 

intimidade, pois o profissional, médico, advogado e também o padre confessor 

(por outros fundamentos) não pode divulgar o segredo, devassando a esfera 

íntima, de que teve conhecimento, sob pena de violar aquele direito e incidir em 

sanções penais. 220 

Explica Gomes Filho que se têm de um lado o direito à prova e de outro a 

proteção de certas atividades reconhecidamente úteis e necessárias à vida 

pessoal, privilegiando-se nesses casos essa última, reconhecendo-se, assim, que 

a exposição dos fatos ocorridos nas relações profissionais, ou de crença religiosa, 

colocaria em risco a própria normalidade de atuação dos envolvidos.221  

Gomes Filho vislumbra, além da proibição de depor das pessoas 

detentoras de segredo profissional e religioso, prevista no art. 207 do CPP, a 

vedação de juntada de documento relativo a fatos da relação profissional, bem 

como, na atuação como perito do detentor do segredo, tem-se a proibição desse 

profissional referir-se a fatos cobertos pelo sigilo.222 

 

2.3.2 O princípio da Dignidade da Pessoa Humana  
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Além da liberdade de locomoção e do direito a intimidade e a vida privada, 

destaca-se a dignidade da pessoa, que é um dos fundamentos da República do 

Brasil.  

Na convenção americana de direitos humanos, o direito a não ingerência à 

vida privada e à intimidade e os direitos a não ingerência à correspondência e ao 

domicilio, vem juntos no art. 11, que trata da proteção à honra e à dignidade. 223 

Também na declaração universal dos direitos humanos a dignidade é 

previsto no art. 1º que todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. 

Tavares alerta que na CR o princípio da dignidade da pessoa humana não 

está inserido no extenso rol do art. 5º entre os direitos fundamentais, mas sim 

como um dos fundamentos da república224. Destarte se está diante de um dos 

mais importantes princípios do direito brasileiro 

Tavares assevera que pelo princípio da dignidade se reconhece que “todos 

detém qualidades morais que exigem um respeito, definidoras que são de um ser 

único na espécie”. 225 

Tavares aponta as dificuldades em se conceituar o princípio da dignidade 

da pessoa humana, dificuldades que, segundo o autor, são próprias da 

conceituação dos princípios, visto o grau abstrato deste tipo de norma, permitindo 

diversas considerações, definições e enfoques dos mais variados. Contudo, 

pondera, apoiado em Ingo Wolfgang Sarlet, que é bem possível visualizar 

inúmeras situações nas quais a dignidade da pessoa humana restou 

absolutamente violada. 226 

Silva contribui para a compreensão do instituto colocando que a “dignidade 

da pessoa humana é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos 

fundamentais do homem, desde o direito à vida”. Lembra ainda o autor que, desta 

forma, também a ordem econômica deve ter por finalidade assegurar a todos 
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existência digna (art. 170 da CR), bem como a ordem social deverá visar a 

realização da justiça social (art. 193 da CR), e também a educação, o 

desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania (art. 205 

da CR) entre outros. 227 

Pela lição de Silva se verifica a importância do princípio da dignidade 

humana, um princípio que impacta no conteúdo dos demais princípios. 

Complementando, Tavares apresenta a lição de Pérez Luño pela qual o 

princípio da dignidade humana apresenta um conteúdo duplo: uma garantia 

negativa de que a pessoa não será humilhada ou ofendida e uma afirmação 

positiva de pleno desenvolvimento da personalidade do indivíduo. 228 

Assim de um lado o Estado e seus agentes têm que se abster de agir em 

infringência à dignidade da pessoa, de outro deve promover o seu 

desenvolvimento de forma concreta com acesso a educação, lazer, cultura, saúde 

etc. 

O direito a igualdade, com efeito, relaciona-se com a dignidade, na medida 

em que estipula o tratamento igual às pessoas enquanto seres humanos, 

vedando as discriminações fruto de preconceitos e estigmas. 

A CR traz, no seu art. 3º, inc. IV,229 como objetivo fundamental do país a 

promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, e 

qualquer outras formas de discriminação e o art. 4º, inc. VIII,230 traz o repúdio ao 

terrorismo e racismo.  

No art. 5º têm-se a igualdade estampada no caput, no inc. I, a igualdade de 

gênero e no inc. VI a igualdade em razão de religião, estipulando a liberdade de 

culto.  

A convenção americana de direitos humanos traz o direito a igualdade no 

seu art. 24 que estabelece a igualdade perante a lei, e o direito à igual proteção 

da lei sem discriminação alguma.231 
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Como visto, na declaração universal dos direito do homem a igualdade vem 

no art. 1º e estabelece que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade 

e direitos[...], assim a declaração traz igualdade formal de direitos e a igualdade 

enquanto ser humano, dotado de dignidade.  

Lembra Silva que as constituições só tem reconhecido a igualdade no seu 

sentido formal: igualdade perante a lei. No caput do art. 5º inicia com tal fórmula: 

“todos são iguais perante a lei...”. Traz, reforçando o princípio, uma série de 

direito sociais substanciais, numa tentativa de “igualização” dos desiguais. 232 

Silva discorre que a constituição de 88 tenta aproximar as isonomias formal 

e material, mencionando a igualdade entre homens e mulheres, e estipulando 

vedação à discriminações de qualquer natureza.233  

Não obstante os homens encontram-se em situações distintas que 

exprimem tratamentos correspondentes, assim trata-se desigualmente os 

desiguais na medida de suas desigualdades, desde que essa desigualdade não 

seja fruto de preconceito. 

Tavares traz uma fórmula lógico-jurídica para o respeito à igualdade, 

assim, o tratamento desigual em virtude de diferenças racionalmente aferidas, 

que não representem discriminação injusta obedece a seguinte fórmula: 

correlação entre o traço diferencial eleito como ponto de apoio da desigualação 

que se pretende instaurar e a desigualdade de tratamento sugerida em função do 

traço ou característica adotada.234  

As ações dos agentes policiais, no entanto, inserem-se num contexto 

material em que a sociedade humana é permeada de estigmas (metarregras de 

interpretação e aplicação das normas) que influenciaram toda a história da 

humanidade, ora atuando diretamente sobre a legislação, ora decidindo como 

seria aplicado o direito que tinha ares de igualdade, mas só na aparência. 235 

O estigma é a marca com valor depreciativo (da pobreza, do gênero, da 

raça etc.) que suscita o preconceito. Já os estereótipos são juízos de valor sobre 

                                                                                                                                    
Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm direito, sem discriminação 
alguma, à igual proteção da lei. 

232
 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 
2014, p. 211. 

233
 Ibid., p. 217. 

234
 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional, 2 ed., São Paulo: Saraiva. 2003, p. 
415. 

235
 BACILA, Carlos Roberto. Criminologia e estigmas – um estudo sobre os preconceitos. 4 ed., 
São Paulo: Atlas, 2015, p. 23. 



89 
 

determinada condição, baseiam-se em características não comprovadas e não 

demonstradas, são construções mentais falsas (positivas ou negativas)236. As 

expectativas ruins em relação aos estigmatizados fazem nexo com o estereótipo, 

sendo conceitos complementares, como ensina Bacila. 237  

Assim uma revista em pessoa só ocorrerá se a situação em que ela se 

encontre seja motivadora do ato, sendo que essa motivação não poderá ser 

fundamentada em preconceito, não pode, por conseguinte, configurar 

discriminação injusta e ilegal.  

Ferir a igualdade significa ferir a dignidade e nas atividades de busca, o 

tratamento que fira a dignidade contamina toda a ação e os elementos que 

possam advir dela. A pessoa abordada e submetida à busca deve ser tratada 

condignamente, com urbanidade e respeito, sendo informada dos motivos da 

diligência. 

 

2.3.3 Direito à segurança  

 

Se nas buscas como meio de obtenção de prova, destaca-se o interesse 

da persecução penal e o direito à prova, em contrapartida às liberdades e aos 

direitos individuais atingidos, no caso das buscas preventivas têm-se o interesse 

coletivo que é a segurança pública e também o direito à segurança.  

Conforme visto o direito a segurança é um direito fundamental individual, 

pelo qual todos têm direito a estarem seguros para poder exercer suas liberdades 

fundamentais238, mas também compreende um direito e um interesse coletivo, 

pelo qual devem atuar as forças estatais de segurança239. 

O direito à segurança é visto de forma muito clara, quando externado pelo 

solicitante que pede auxilio da polícia, para atendimento de uma ocorrência, como 

por exemplo, a averiguação de um individuo suspeito, ou para verificar a possível 

invasão de sua casa (ouviu um barulho no telhado).  
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Observa Sousa que segurança é a ausência de perigo240, correspondendo 

a um estado pelo qual seja possível “o exercício dos direitos, liberdades e 

garantias previstos na constituição e leis”, sendo, ao mesmo tempo um bem 

individual e coletivo, tal como a sociedade “pertence a todos e a cada um”.241 

Silva classifica o direito à segurança como uma garantia constitucional 

individual242. O autor usa o termo “garantia constitucional individual” para “exprimir 

os meios, instrumentos, procedimentos e instituições destinados a assegurar o 

respeito, a efetividade do gozo e a exigibilidade dos direitos individuais, os quais 

se encontram ligados a estes entre os incisos do art. 5º” (CR).243 

Bonavides conceitua garantia constitucional como “uma garantia que 

disciplina e tutela o exercício dos direitos fundamentais, ao mesmo passo que 

rege, com proteção adequada, nos limites da constituição, o funcionamento de 

todas as instituições existentes no Estado”.244 

Lembra ainda Silva que o direito a segurança, embora empregado como 

direito (singular) no caput do artigo 5º, corresponde a um conjunto de garantias, 

natureza imanente ao termo segurança, que “aparelha situações, proibições, 

limitações e procedimentos destinados a assegurar o exercício e o gozo de algum 

direito individual fundamental (intimidade, liberdade pessoal ou a incolumidade 

física ou moral)”.245  

Moreira Neto ensina que a função síntese do Estado é prestar segurança: 

“é garantir todos os valores que informam e propiciam o convivência pacífica e 

harmoniosa entre indivíduos, entre grupos, dentro da nação e entre Estados 

soberanos.”246 
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Por fim, as ações preventivas desenvolvidas para evitar eventos danosos, 

são para propiciar a segurança das pessoas, assim, deve haver correlação entre 

a ação praticada pelo agente, a ocorrência que se quer prevenir e o direito a 

segurança. 

Santin conclui pela possibilidade de controle da eficiência dos serviços de 

segurança pública por parte do poder judiciário, para que se proceda à adequada 

prestação do serviço de segurança pública e atenda às necessidades do cidadão 

(titular do direito à segurança) e da sociedade (vinculada ao interesse coletivo de 

segurança).247 

De outro lado, o controle judiciário do resultado das atividades da polícia 

que sejam tanto em prol da segurança, quanto em favor da persecução penal, 

será feito também na avaliação dos elementos trazidos ao processo penal.  

 

2.3.4 Fundamentação a partir dos direitos fundamentais - colisão entre 

os princípios  

 

É importante, então, compreender o momento em que, para realizar-se 

uma busca, visando à prevenção de ocorrência danosa em prol da segurança 

pública, um indivíduo pode ser parado, cerceando-se o seu direito à circulação, e 

é submetido efetivamente à busca, que pode vir a atingir a intimidade do 

abordado. Além disso, qualquer procedimento deve levar em conta a dignidade do 

submetido. 

Têm-se, então, o direito a intimidade e a vida privada, o direito de 

locomoção, o direito à segurança pública e o direito à dignidade. Todos são 

normas principiológicas, cujo realização se dá, na maior medida possível, dentro 

das possibilidades jurídicas e fáticas. 

Na lição de Alexy, princípios são normas que ordenam a realização de algo 

“na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas”, sendo, 

portanto, mandamentos que podem ser satisfeitos em diferentes graus e a sua 

satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das 

possibilidades jurídicas, ou seja, no âmbito em que se tenham colisões de 
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princípios e se solucione essas colisões aplicando-se os princípios no grau 

possível. Então, Alexy, classifica os princípios como normas de “otimização”.248 

Pela teoria das colisões entre princípios249, no ensinamento de Alexy, 

quando a realização de um princípio reduz ou inviabiliza a realização de outro, 

deve-se fazer um sopesamento250 entre esses princípios a fim de se estabelecer 

uma precedência de um princípio sobre o outro, “válida para aquelas condições 

postas”251. Assevera o jurista alemão que a relação de precedência sob as 

condições analisadas, não significa a declaração de invalidade de um dos 

princípios e nem a imposição de uma cláusula de exceção sobre ele. Logo, 

verifica-se que os conflitos entre princípios não ocorrem na dimensão da validade 

mas sim, na dimensão do peso.252 

Na realidade o sopesamento como solução das colisões entre princípios 

está conexo com a máxima da proporcionalidade. Alexy esclarece que a natureza 

dos princípios implica a máxima da proporcionalidade e vice versa, sendo as três 

máximas parciais: da adequação, da necessidade (mandamento do meio menos 

gravoso) e da proporcionalidade em sentido estrito (mandamento do 

sopesamento); componentes da máxima da proporcionalidade em sentido 

amplo.253 

Assim, sendo os princípios normas de otimização em face das 

possibilidades jurídicas e fáticas, verifica-se que, no tocante às possibilidades 

jurídicas aplica-se o sopesamento entre os princípios afetados chegando-se a 

realização possível de cada um deles naquele caso concreto. 254 

Já em relação às possibilidades fáticas, opera-se com os componentes da 

adequação e da necessidade255; pela adequação só poderá ser usada a medida 

que seja a adequada para a realização de um dos princípios, posto que caso não 

seja essencialmente adequada e atingindo o outro princípio, será por este 

vedada.256 
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A necessidade implica no exame das medidas possíveis que, sendo todas 

adequadas para a realização de um princípio, venham a atingir o outro em 

intensidades diversas, devendo ser escolhida sempre a medida que atinja com 

menor intensidade o princípio afetado. 257Obviamente, uma vez verificada uma 

medida menos gravosa para o princípio afetado, a sua realização só será 

implementada após o sopesamento entre os princípios que definirá se há 

precedência daquele princípio, cuja medida é adequada e necessária.258  

Assim em se verificando uma ação de abordagem e busca pessoal, tem-se: 

1) a medida que é a busca, podendo haver diferentes graus de busca, da mais 

invasiva à menos invasiva; 2) os princípios dos quais derivam o direito à 

circulação, o direito à intimidade e à vida privada, o direito à segurança e o 

interesse público correspondente à segurança e o direito a dignidade da pessoa 

humana e; 3) a aplicação da máxima da proporcionalidade. 

Desta aplicação tem-se: 1) o sopesamento entre os direitos para se 

concluir se se deve prevalecer realmente a segurança e a sua medida que é a 

busca; 2) a escolha da busca após verificar-se que é o meio adequado para se 

garantir a segurança e; 3) dentre as possibilidades de busca a escolha da medida 

que seja menos gravosa aos direitos afetados. 

Para chegar-se à conclusão da adequação do uso da busca pessoal, deve-

se partir do fato danoso que se quer prevenir, bem como os instrumentos que 

poderão ser usados para a consecução do fato danoso, tais como armas, 

explosivos, rojões, garrafas, paus, pedras etc. Por conseguinte, chega-se a 

adequação ou não do uso da busca, inclusive, já no campo da necessidade, em 
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qual profundidade deve ser feita, escolhendo-se sempre a de menor profundidade 

possível. 

No sopesamento pode-se partir da analise do risco da ocorrência de um 

fato danoso, ou seja a probabilidade de seu acontecimento de um lado, por outro 

lado deve-se estudar os impactos que o fato danoso irá ocasionar, mortes, lesões, 

destruições, danos materiais entre outros. Desta combinação de risco e impacto 

pode-se melhor sopesar com os direitos que serão afetados. 

No tocante ao direito à circulação, o dano é apenas temporário, enquanto 

dura a busca, sendo que quanto mais minuciosa e demorada a busca maior o 

dano ao direito à circulação. 

No que concerne ao direito à intimidade e à vida privada, o dano ocorre da 

descoberta de coisas particulares, das esferas da privacidade, da intimidade e do 

segredo que a pessoa esteja portando, assim quanto mais invasiva a busca maior 

o dano à intimidade, por outro lado, a técnica usada na busca não deve permitir 

que terceiros não envolvidos na ação visualizem as eventuais descobertas 

intimas. 

Além disso, a dignidade da pessoa humana, como um dos fundamentos da 

Republica do Brasil, deve sempre ser observada de modo que a ação de busca 

não venha a atingir este princípio. Somente em casos extremos se visualizam 

situações em que a segurança prevaleça sobre a dignidade, qualquer ação do 

Estado, incluindo a busca deve preservá-la, ainda assim vê-se casos de morte 

iminente como uma justificativa para a prevalência da segurança (p. ex. : legitima 

defesa, estado de necessidade).  

Alexy conclui que a fundamentação com base na máxima da 

proporcionalidade a partir das normas de direito fundamentais (fundamentação a 

partir dos direitos fundamentais), não exclui outras fundamentações, como 

aquelas que se baseiam no princípio do Estado de direito, na prática 

jurisprudencial ou no conceito de justiça, na medida em que forem relevantes, são 

elas reforços bem-vindos à fundamentação a partir dos direitos fundamentais.259 

O exercício do poder de polícia, em situações de perigo imprevisíveis, não 

havendo norma específica; seja lei elaborada em processo legislativo, seja norma 

administrativa que disciplina o caso; basear-se-á na discricionariedade do agente. 
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Em um ordenamento estruturado em liberdades públicas e direitos 

fundamentais, esse exercício discricionário deve levar em conta a 

proporcionalidade, ou seja, a ponderação entre o direito a segurança (individual e 

interesse coletivo) e os direitos afetados, a adequação da ação para a prevenção 

do perigo e a necessidade dentre as possibilidades que se apresentarem, sempre 

optando-se pela que atinja no menor grau os direitos do afetado. 

 

2.3.5 Fundamentação com base na legalidade 

 

Para Sousa “qualquer ingerência na esfera jurídica do particular necessita 

de uma base legal suficientemente determinada”, em homenagem ao Estado de 

direito 260e ao princípio constitucional da legalidade (juridicidade) e do seu 

subprincípio da reserva de lei.  

O autor entende que, com base tão somente nas normas de atribuição de 

função, só poderão apoiar-se medidas que não representem ingerência na esfera 

jurídica do particular. “É o que se verifica com medidas policiais como vigilância e 

orientação do trânsito, as rondas policiais, as medidas de esclarecimento e 

aconselhamento das populações.” 261 

Já para medida policial que resulte em interferência na esfera jurídica do 

particular, Sousa assevera que deve haver, além da norma que atribua a função, 

uma norma de autorização legal, ou seja, que atribua competência.262  

Competência, segundo Alexy, corresponde a capacidade que se possui de 

alterar a posição jurídica dos sujeitos submetidos, seja por norma privada ou lei, 

ou ainda ato administrativo. 263 Para diferenciar de ações que alterem a posição 

jurídica do sujeito, mas não configurem competência, Alexy conclui que as ações 

derivadas da competência são institucionais, ou seja, não são ações que 

decorrem de capacidades naturais, mas pressupõe a existência de regras que as 

constituem. 264 
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Destarte um titular de um direito fundamental também tem uma 

competência de exigir a sua realização (decorrente daquele direito), em 

contraponto à competência do individuo surge a competência do Estado e seus 

órgãos, assim uma norma de direito fundamental pode servir como uma norma 

negativa de competência, ou seja, uma norma que restrinja uma norma positiva 

de competência, sobre as normas negativas de competência ensina Alexy: 

“Dessa forma, elas colocam o Estado em uma posição de não-competência, e o 

cidadão em uma posição de não-sujeição”. 265  

Não obstante, Sousa alerta que, embora sejam coisas distintas as funções 

e competências estão profundamente ligadas, posto que normas de atribuição de 

função, caso da cláusula geral de polícia, também traçam limites no âmbito de 

atuação e, por outro lado, estabelecem um dever de agir. Assim a cláusula geral 

de polícia também pode ser uma cláusula geral de competência conforme 

estabeleça limites de atuação. 266 

Para Sousa a finalidade e a descrição da medida de “afetação” devem 

estar suficientemente determinadas em uma norma de competência, para que 

uma vez configurada a situação que possibilite a ingerência, seja previsível a sua 

ocorrência pelo atingido. Além disso, o autor português lembra que é necessário 

que a norma atributiva de competência que autorize intervenção em direitos 

fundamentais esteja embasada em uma reserva de direito fundamental a qual 

deverá fazer referência. 267 

Alexy elenca três situações no tocante a reserva de direito fundamental: 

direitos fundamentais sem reserva (liberdade de crença e liberdade artística, arts. 

4º e 5º da constituição alemã)268; direitos fundamentais com reserva simples, ou 

seja o conteúdo da restrição é livre (liberdade física de locomoção art. 2º da 

constituição alemã)269; e direitos fundamentais com reserva qualificada, ou seja o 

conteúdo da restrição já vem previamente estabelecido (inviolabilidade de 

domicílio, art. 13 da constituição alemã)270.  
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Não obstante Alexy alerta que não se pode restringir livremente um direito 

fundamental, pois se assim fosse não se estaria vinculado a ele pelo 

ordenamento271, logo o esvaziamento do direito fundamental pode ser evitado por 

meio de uma garantia do conteúdo essencial do direito fundamental, que deva ser 

observada em toda intervenção naquele direito fundamental272, defende o jurista 

alemão que a limitação do direito fundamental por parte do legislador que tenha 

esta competência, é uma questão de proporcionalidade (sopesamento), através 

da qual se verifica se a restrição foi desproporcional, ou seja não está apropriada 

ao peso e a importância do direito fundamental.273 

Na constituição brasileira o direito geral de liberdade, conforme visto, vem 

com a seguinte fórmula: “art. 5º, II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei;”, destarte as restrições à liberdade 

são permitidas conforme as prescrições legais em um caso de reserva simples, 

cujo conteúdo é livre.  

Silva discorre sobre o tema, destacando que o princípio é que se tem a 

liberdade de agir, a exceção é a sua restrição, cabendo verificar-se qual tipo de lei 

pode estipular essa restrição, para se auferir qual extensão tem o direito à 

liberdade, assim assevera: “Se se considerar a lei qualquer norma elaborado pelo 

Poder Público, independentemente da origem desse poder, então o princípio 

constitucional vale bem pouco.”, para Silva a lei deve provir “de um legislativo 

formado mediante consentimento popular e seja formada segundo processo 

estabelecido em constituição emanada também da soberania do povo” 274.. 

No tocante ao direito à intimidade e à vida privada o texto constitucional 

brasileiro não faz diretamente alusão a restrição: “art. 5º, X- são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 

a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”; porém 

cabe salientar que a constituição restringe expressamente a inviolabilidade de 

domicilio e o sigilo das comunicações, que estão diretamente ligadas à intimidade, 
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conforme ensina Tavares: “...abrange a inviolabilidade do domicílio, o sigilo das 

comunicações e o segredo profissional”.275  

Sousa destaca que os poderes de ingerência do policial no individuo 

devem estar suficientemente determinados, evitando-se a recondução à cláusula 

geral de polícia, notadamente os casos de ingerência já conhecidos que o autor 

denomina de standard (identificação, apresentação, detenção, ordem de 

abandono de local, etc) devem ser suficientemente regulados, deixando para 

cláusula geral apenas os casos não previstos, cuja ingerência seja necessária e, 

por conseguinte não estiverem regulados. 276 

Sousa conclui que a cláusula geral deve ser meramente subsidiária, 

estando as medidas policiais que signifiquem ingerência nos direitos e liberdades 

dos cidadãos devidamente reguladas, pois, “em um Estado de Direito, enquanto 

tal não acontecer, se estará perante um défice legislativo”.277 

No tocante à revista preventiva, denominada por Sousa como “revista 

propriamente dita”, entende o autor português que pode ser implementada ao 

abrigo da cláusula geral de polícia, como uma competência geral, desde que essa 

medida venha relacionada a outras medidas policiais standard ou típicas, tais 

como, identificação de pessoas e detenção de pessoas em locais perigosos, 

autoproteção dos agentes, apreensão de objetos na entrada de campos de 

futebol, etc., ou seja, em complementação à outras atividades cujas competências 

estejam estipuladas e sejam decorrência natural, por exemplo revista ao deter um 

individuo dentro das previsões legais ou revista ao identificar individuo em local 

perigoso, onde haja risco ao policial. 278 

Pelo que se conclui que em uma situação ideal as ingerências nas 

liberdades devem estar reguladas em lei, decorrente do processo legislativo, em 

situação de interpretação mais ampla, inclui-se neste conceito de lei as normas do 

executivo e; a última alternativa, não havendo norma específica para aquela 

situação, sendo inusitada ou mesmo não tendo tido a preocupação dos 

legisladores e administradores públicos, usa-se a cláusula geral para aplicar-se a 

restrição, aqui deve funcionar a proporcionalidade, havendo risco alto e impacto 
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grave (sopesamento); a medida deve ser a adequada e necessária (a menos 

gravosa de todas possíveis). 

A proporcionalidade, aliás, apresenta-se como a alternativa para o 

exercício do poder de polícia, na sua faceta discricionária, que faz parte do 

próprio conceito de poder de polícia, sendo maior ou menor conforme os limites 

estabelecidos em leis. 

Logo, devem-se analisar as buscas preventivas em espécie para verificar o 

estágio de legalidade em que estão, bem como o uso da proporcionalidade nos 

casos em que são implementadas. 
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3 BUSCAS PREVENTIVAS EM ESPÉCIE E A ADMISSILIDADE 

DOS ELEMENTOS OBTIDOS NO PROCESSO PENAL 

 

Verificar-se-á buscas em pessoas de finalidade preventiva, além das 

medidas policiais já previstas no CPP, e os aspectos legais que as envolvem, 

bem como o uso da proporcionalidade, principalmente aonde não há lei nem 

regulamentação, concluindo-se quanto a regularidade das ações em espécie e os 

problemas de falta de limites legais.  

Assim, a aceitação dos elementos de prova decorrentes só ocorrerá em 

casos aonde foi cumprida a lei e empregado corretamente o poder de polícia, 

respeitando-se a proporcionalidade como um critério para o emprego da 

discricionariedade, sem se olvidar do respeito à dignidade da pessoa humana, 

cuja não observação contamina toda a ação.  

Além disso, ao chegar no processo penal as ações passam também pelo 

controle judiciário, posto que serão avaliadas em seus variados aspectos. Esse 

controle torna-se importante a balizar os procedimentos e as próximas ações da 

polícia. 

 

3.1 OCORRÊNCIA DE AVERIGUAÇÃO DE SUSPEITO  

 

É muito comum o cidadão acionar o centro de operações da polícia 

pedindo apoio para atendimento de ocorrência de um individuo suspeito em sua 

rua, em seu bairro etc. no ano de 2015 foram feitos 114.716279 chamados para o 

centro de operações da polícia militar de São Paulo, somente sobre averiguação 

de suspeito, sem menção a prática de crime. 

A suspeição decorrente da avaliação do cidadão tem inúmeras origens, 

podendo ser fundada em ação objetiva que sinalize a possível ou provável prática 

de crime, mas também pode ser por preconceito das mais variadas origens, ou 

ainda um equívoco de avaliação por parte do solicitante. 
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Logo ao dirigir-se para um atendimento dessa natureza o policial está 

cumprindo um dever de atendimento ao solicitante que possui, por sua vez, um 

direito a prestação do Estado para promover a sua segurança.  

A conduta, no entanto, será cautelosa, localizando o individuo objeto do 

chamado, aí sim o policial avaliará as condições objetivas de ser ele suspeito de 

prática de crime ou não.  

O atendimento inicia-se essencialmente administrativo e pode 

compreender o contato com o solicitante, a interpelação do individuo visado, a 

sua identificação, muitas vezes desfazendo maus entendidos, já em outras 

situações pode-se deparar com flagrantes de crimes ou até ocorrências com 

reféns.  

O poder de polícia a ser exercido nestes casos baseia-se no dever de 

intervenção para promover a segurança, que nasce da clausula constitucional, por 

outro lado o solicitante tem o direito ao atendimento de seu chamado também 

pela cláusula que abrange a sua incolumidade física e de seu patrimônio. 

Não se deve, porém, efetuar-se a revista pessoal, a não ser que se 

caracterize a suspeita do porte dos objetos do crime (instrumento e produto) ou 

de objeto que sirva na elucidação de crime, assim só se procederá com a devida 

fundamentação a esse respeito, que pode ser extraída das informações do 

solicitante no próprio local ou durante o chamado, mas que depende da avaliação 

técnica do policial. 

Além disso, qualquer medida administrativa que venha a ser tomada, deve 

ser pautada na proporcionalidade, adotando-se a menos invasiva e traumática 

aos direitos do interpelado.  

Da observação, interação e interpelação que o policial faz nesses tipos de 

ocorrências surgem elementos objetivos que fundamentam as buscas como meio 

de obtenção de prova, sendo que, se as ações foram pautadas na legalidade 

(previsão de competência na clausula constitucional) e na proporcionalidade, 

(abordagem pautada na necessidade, adequação e ponderação sobre os direitos 

envolvidos) os elementos colhidos serão admissíveis em processo penal. 

Por outro lado, como nas operações para abordar taxis, mistura-se a 

solicitação de uma categoria, que clama por segurança em razão de precedentes 

de violência, e as ações policiais. 
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Assim, têm-se, por exemplo, operações que consistem em abordar taxis e 

fazer a verificação, partindo-se de um pedido geral ou avaliação de inteligência da 

própria polícia, que aponta para a atenção aos taxis.  

Também nesses casos a observação e a abordagem do policial ditarão se 

é adequada e necessária a busca pessoal. Tal raciocínio serve para outras 

atuações de mesma natureza. 

 

3.2 OPERAÇÃO DE BLOQUEIO DE TRÂNSITO 

 

A busca em veículo feita pelos agentes dos órgãos que compõem o 

sistema nacional de trânsito280, notadamente as polícias rodoviária federal e 

militar, bem como os agentes de trânsito dos estados e municípios, tem como 

finalidade a prevenção de acidentes e a fluidez do tráfego de veículos.  

A cláusula geral de atuação dos agentes de trânsito encontra-se no § 10 do 

art. 144 da CR, e das polícias rodoviária e militar no caput do mesmo artigo, como 

já visto; sendo que se depreende ser a segurança viária um dos componentes da 

segurança pública. 

Pelo texto constitucional a segurança viária abrange a preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias 

públicas, cláusula que atinge o interesse coletivo (ordem pública) e os direitos 

individuais (incolumidade das pessoas e do seu patrimônio), criando um dever de 

agir dos órgãos públicos e um direito à proteção por parte das pessoas. 

Já no código de trânsito brasileiro tem-se o termo “vias terrestres” que é 

definido como: “as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as 

                                            
280

 CTB: Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades: 
I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo 
normativo e consultivo; 
II - os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal 
- CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores; 
III - os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios; 
IV - os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios; 
V - a Polícia Rodoviária Federal; 
VI - as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e 
VII - as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI. 
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passagens, as estradas e as rodovias281” além disso, em alteração recente na 

legislação, passaram a abranger também: “as praias abertas à circulação pública, 

as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades 

autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de 

uso coletivo”. 282 

Os objetivos básicos definidos pelo CTB relacionam-se com interesses 

públicos a serem almejados pelo Estado e dentre eles encontramos a segurança 

e a fluidez e a defesa ambiental. 283 

Assim as atividades de busca executadas nos veículos encontram seu 

fundamento nesses interesses coletivos, com a finalidade imediata de prevenir 

acidentes de trânsito e ocorrências danosas que produzam danos físicos e 

materiais. 

No art. 20284 estão definidas as competências da polícia rodoviária federal, 

das quais merece destaque: “realizar o patrulhamento ostensivo, executando 

                                            
281

 CTB: Art. 2º - São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os 
caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo 
órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as 
circunstâncias especiais. 

282
 Parágrafo único do artigo 2º CTB - Para os efeitos deste Código, são consideradas vias 
terrestres as praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes aos 
condomínios constituídos por unidades autônomas. 

283
 CTB: art. 6º - São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: 

I - estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao 
conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento; 
II - fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e 
administrativos para a execução das atividades de trânsito; 
III - estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos 
órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema. 

284
 CTB: art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais: 

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições; 
II - realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança 
pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União 
e o de terceiros; 
III - aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas 
administrativas decorrentes e os valores provenientes de estada e remoção de veículos, 
objetos, animais e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas; 
IV - efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, 
socorro e salvamento de vítimas; 
V - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos 
serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível; 
VI - assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a 
adoção de medidas emergenciais, e zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao 
direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções e instalações não autorizadas; 
VII - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, 
adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-os ao órgão 
rodoviário federal; 
VIII - implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito; 
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operações relacionadas com a segurança pública; aplicar e arrecadar as multas 

impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os 

valores provenientes de estada e remoção de veículos, objetos, animais e escolta 

de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas e; efetuar levantamento 

dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e 

salvamento de vítimas”. 

Assim a polícia rodoviária federal executa ações que restringem direitos 

dos condutores em prol do interesse público, entre essas ações encontram-se a 

parada e a busca nos veículos nas rodovias federais. 

No art. 23 do CTB285 encontra-se a competência da polícia militar, que 

abrange a fiscalização de trânsito, nos moldes de convênio firmado com os 

órgãos executivos de trânsito (vias do município) ou executivos rodoviários 

(rodovias estaduais). Por conseguinte, verifica-se a polícia militar atuando na 

fiscalização nas vias e rodovias, realizando as buscas nos veículos com a 

finalidade de prevenir acidentes e ocorrências danosas para o fluxo nas vias. 

A obrigação em submeter-se à fiscalização de trânsito encontra-se nos 

artigo 209 e 210 do CTB286 que estabelecem penalidade ao condutor que 

transpuser bloqueio viário e bloqueio policial respectivamente, logo tem-se a 

sujeição do condutor a se submeter a fiscalização no bloqueio, por outro lado tem-

se a competência do policiamento de trânsito de efetuar os bloqueios de 

fiscalização. 

                                                                                                                                    
IX - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com 
as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; 
X - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de 
arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à 
unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de 
prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação; 
XI - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores 
ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio, quando 
solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais. 

285
 CTB: art. 23. Compete às Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal: 

III - executar a fiscalização de trânsito, quando e conforme convênio firmado, como agente do 
órgão ou entidade executivos de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os 
demais agentes credenciados; 

286
 Art. 209. Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos 
auxiliares, deixar de adentrar às áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não 
efetuar o pagamento do pedágio:  Infração - grave;  Penalidade - multa. 
Art. 210. Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial: Infração - gravíssima; Penalidade - 
multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir; Medida administrativa - remoção 
do veículo e recolhimento do documento de habilitação. 
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Pela resolução do CONTRAN 371 (manual brasileiro de fiscalização de 

trânsito): bloqueio policial é o realizado por policial com a finalidade de segurança 

pública e bloqueio viário é a proibição da passagem de veículos por uma via, pista 

ou faixa por motivos de segurança do trânsito em razão de obra ou buraco na 

pista, evento, acidente, passeata, etc.; ou para controle sanitário, aduaneiro, 

tributário, etc. 

Os itens a serem verificados quando da fiscalização de trânsito são os 

constantes da resolução nº 14/98 do CONTRAN, em complementação ao art. 105 

do CTB, e abrangem os equipamentos obrigatórios para a frota de veículos em 

circulação287tais como: chave de roda, macaco, chave de fenda, freios, lanterna, 

luz de freio, extintor etc.  

Podem gerar motivação para a abordagem e busca o estado de 

conservação do veículo, ausência de alguma das placas, ou estar com película 

com graduação que dificulte a visão do motorista, tais situações são também 

infrações de trânsito previstas no art. 230 do CTB288.  

                                            
287

 Assim tem-se 29 itens de onde destaca-se: 1) pára-choques, dianteiro e traseiro; 2) espelhos 
retrovisores, interno e externo; 3) limpador de pára-brisa;  4) faróis principais dianteiros de cor 
branca ou amarela;  5) luzes de posição dianteiras (faroletes) de cor branca ou amarela; 6) 
lanternas de posição traseiras de cor vermelha; 7) lanternas de freio de cor vermelha; 8) 
lanternas indicadoras de direção: dianteiras de cor âmbar e traseiras de cor âmbar ou 
vermelha; 9)lanterna de marcha à ré, de cor branca; 10) freios de estacionamento e de serviço, 
com comandos independentes; 11) pneus que ofereçam condições mínimas de segurança; 12) 
dispositivo de sinalização luminosa ou refletora de emergência, independente do sistema de 
iluminação do veículo; 13) extintor de incêndio; 14) cinto de segurança para todos os 
ocupantes do veículo; 15) roda sobressalente, compreendendo o aro e o pneu, com ou sem 
câmara de ar, conforme o caso; 16) macaco, compatível com o peso e carga do veículo; 17) 
chave de roda; 18) chave de fenda ou outra ferramenta apropriada para a remoção de calotas;  

288
 CTB: Art. 230. Conduzir o veículo: 
I - com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de 
identificação do veículo violado ou falsificado; 
II - transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, 
com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN; 
III - com dispositivo anti-radar; 
IV - sem qualquer uma das placas de identificação; [...] 
VI - com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e 
visibilidade[...] 
XI - com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou 
inoperante; 
XII - com equipamento ou acessório proibido; 
XIII - com o equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados; [...] 
XV - com inscrições, adesivos, legendas e símbolos de caráter publicitário afixados ou pintados 
no pára-brisa e em toda a extensão da parte traseira do veículo, excetuadas as hipóteses 
previstas neste Código; 
XVI - com vidros total ou parcialmente cobertos por películas refletivas ou não, painéis 
decorativos ou pinturas; 
XVII - com cortinas ou persianas fechadas, não autorizadas pela legislação; 
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Por outro lado, a documentação do veículo e do condutor são de porte 

obrigatório, art. 133 do e art. 159, § 1º do CTB respectivamente, constituindo 

infração de trânsito não portar tais documentos, conforme art. 232 do CTB, 

devendo ser outro item a ser  fiscalizado pelo policial.  

Desta forma a dinâmica de uma fiscalização policial de trânsito 

compreende a verificação da documentação obrigatória e dos itens obrigatórios 

para o veículo.  

A ordem de parada pode ocorrer: para todos os veículos que passarem em 

determinado bloqueio; por amostragem; em razão do estado do veículo que indica 

estar em más condições ou ainda; pela reação do condutor ao descumprir as 

regras na condução de seu veículo (ultrapassagem proibida, excesso de 

velocidade, manobra perigosa). 

Não pode ser implementada em razão de discriminação, preconceito ou por 

motivo de perseguição quanto a pessoa do condutor. Bem como pode ter a 

finalidade imediata dupla: criminal e preventiva, posto que manobras proibidas em 

veículos geram também fundamento para a suspeita de prática de crimes. 

Também, durante a implementação da busca com finalidade imediata 

preventiva, pode surgir suspeita de prática de crime, resultante de excesso de 

bagagem, excesso de peso ou do encontro de itens suspeitos que levam a 

pressupor a existência de objetos ilícitos (material usado em tráfico de drogas). 

Nos casos de carga escondida: tem-se veículo com pouca carga, mas com 

elevado peso, levando a crer que há algo mais escondido. 

Desta forma, durante a fiscalização de trânsito podem ser encontrados 

objetos ilícitos, instrumentos de crime, produto de crime, itens para o 

esclarecimento de crime. Ou seja, encontrar armas ilegais, drogas, mercadoria 

roubada. 

A polícia militar rodoviária paulista apreendeu, no ano de 2015, 81.770,489 

Kg de entorpecentes e no ano de 2016 até a data de 20 de dezembro, foram 

apreendidos 94.527,372 Kg, em fiscalizações de veículos na pista289. 

                                                                                                                                    
XVIII - em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, ou reprovado na 
avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído, prevista no art. 104; 
XIX - sem acionar o limpador de pára-brisa sob chuva[...] 
XXII - com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas: 

289
 Fonte: Comando de policiamento rodoviário da polícia militar do estado de são Paulo. 
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O poder de polícia exercido nas operações de bloqueio de trânsito 

encontra-se delimitado por lei, que é o CTB, dentro do qual encontramos as 

normas de competência e os limites da liberdade de circulação, além disso, 

normas administrativas do poder executivo disciplinam as ações práticas, na 

dinâmica das mudanças do dia a dia, por conseguinte, sob o aspecto da 

legalidade está plenamente fundamentado. 

No tocante aos direitos fundamentais atingidos existe a aplicação da 

proporcionalidade necessária para as ações de parada e busca, efetuando-se a 

medida adequada e necessária que atinja o menos possível os direitos do 

afetado. 

A conciliação abrange também a fluidez com a segurança, assim deve-se 

ter sempre a medida que seja adequada e necessária para a segurança, mas que 

também possibilite a fluidez do tráfego. 

Os elementos de prova obtidos de ações regulares de busca em veículos, 

cujo fundamento e finalidade iniciais foram a prevenção são perfeitamente 

admissíveis no processo, sendo que a suspeita do crime nesses casos nasce de 

uma ação regular preventiva que redunda em uma busca criminal mais 

aprofundada ou simplesmente a localização se dá pela própria busca 

administrativa de trânsito.  

 

3.3 REVISTA EM ESTÁDIO DE FUTEBOL  

 

Outra modalidade de busca em pessoas de relevância para o estudo é a 

revista feita na entrada dos estádios e arenas destinados a jogos de futebol ou 

shows de música, a peculiaridade deste tipo de revista é ser voluntária por parte 

de quem quer ingressar no evento, além disso, é executada tanto por agentes 

públicos (polícia militar) quanto por agentes privados (empresas de segurança). 

Assevera Valente que o fundamento dessas revistas é a prevenção do 

perigo, sendo que “não se exige a verificação material de qualquer suspeita de 

detenção ou posse de objectos” 290, assim a condição para passar pela busca é o 

ingresso voluntário no recinto desportivo, destarte, no direito brasileiro a sujeição 

                                            
290

 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Revistas e buscas. 1. ed., Coimbra: Almedina, 2003, p. 
52. 



108 
 

à revista pessoal por parte dos torcedores de futebol está prevista no estatuto do 

torcedor,291 sendo o consentimento com a revista uma condição para o acesso no 

recinto esportivo.  

Essa revista é tipicamente um ato administrativo, não há delito 

antecedente, nem indivíduo suspeito, todos são submetidos à revista de porte de 

arma e à busca pelos objetos proibidos nos seus pertences, além disso, a maioria 

dos objetos proibidos para o ingresso não são de porte proibido por lei penal, mas 

somente vedados por lei ou norma administrativa que disciplina o espetáculo 

público. 

Assis destaca que essas medidas visam “evitar que pessoas mal-

intencionadas, adentrem ao estádio portando armas leves (revólveres, facas, etc.) 

ou objetos contundentes que, no afã de torcer poderão ser arremessados contra 

árbitros e jogadores ou contra a própria Polícia Militar”292 

A finalidade, então, é prevenir uma ocorrência danosa no interior do 

recinto293, cujas proporções podem ser também catastróficas, pois, tendo em vista 

o grande afluxo de pessoas e as dimensões dos eventos, qualquer ocorrência que 

gere pânico pode ocasionar de forma colateral pisoteamentos, lesões e mortes. 

Valente ressalta que o intuito é “de impedir que aqueles objectos ou 

substância quer proibidos quer susceptíveis de gerar ou possibilitar actos de 

violência entrem no recinto”.294  

Os objetos proibidos são bastante diversificados, podendo ser 

decorrentes de norma administrativa ou lei.  

Em São Paulo pela resolução SSP- 122/85295, são proibidos nos estádios 

de futebol: bebidas alcoólicas; substâncias tóxicas; fogos de artifício e de 

                                            
291

 Lei nº 10.671/03 -  Estatuto de Defesa do Torcedor.  
Art. 13-A. São condições de acesso e permanência do torcedor no recinto esportivo, sem 
prejuízo de outras condições previstas em lei: [...] 
III - consentir com a revista pessoal de prevenção e segurança; 

292
 ASSIS, Jorge César de. Lições de direito para a atividade policial militar, 3 ed., Curitiba: Juruá 
Editora, 1994, p. 94-95. 

293
 O caráter preventivo está no estatuto do torcedor conforme visto no artigo 13 A, inciso III, 
introduzido através da lei 12.299, de 27 de julho de 2010, cujo objetivo foi incrementar medidas 
de prevenção e repressão aos fenômenos de violência nas praças desportivas. 

294
 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Revistas e buscas. 1 ed., Coimbra: Almedina, 2003, p. 
52. 

295
 Artigo 3º - Proibir nas praças desportivas ou locais onde se realizarem espetáculos públicos 
sujeitos ao policiamento estadual a entrada e venda de: 
a) bebidas alcoólicas; 
b) substâncias tóxicas; 
c) fogos de artifício e de estampido; 
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estampido; papel em rolo de qualquer espécie, jornais e revistas; balões em geral; 

materiais ou objetos que possam causar ferimentos296; armas de fogo e branca de 

qualquer tipo e espécie; e vasilhames, copo de vidro ou qualquer outro tipo de 

embalagem, contendo bebidas ou refrigerantes de qualquer natureza que, direta 

ou indiretamente, possam provocar ferimentos em caso de esforço físico isolado 

ou generalizado. 

Também em São Paulo, pela Lei nº 9.470/96297, são proibidos: bebidas 

alcoólicas; fogos de artifício de qualquer natureza; hastes ou suportes de 

bandeiras; e copos e garrafas de vidro e bebidas acondicionadas em lata. Sendo 

que a lei proíbe a venda de bebidas alcoólicas não só no interior da praça 

desportiva, como também num raio de 200 metros de sua(s) entrada(s).  

Pelo estatuto do torcedor é vedada a entrada com: objetos, bebidas ou 

substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de 

violência298; cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens 

                                                                                                                                    
d) papel em rolo de qualquer espécie, jornais e revistas; 
e) balões em geral; 
f) materiais ou objetos que possam causar ferimentos; 
g) armas de fogo e branca de qualquer tipo e espécie; e 
h) vasilhames, copo de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem, contendo bebidas ou 
refrigerantes de qualquer natureza que, direta ou indiretamente, possam provocar ferimentos 
em caso de esforço físico isolado ou generalizado. 
Parágrafo Único - O comércio de cerveja, chope, sucos, águas e refrigerantes será livre, desde 
que servidos em copo de papelão. 
Artigo 4º - Determinar que em espetáculos esportivos, em que se façam presentes torcidas 
organizadas, seus dirigentes mantenham contato com a autoridade policial militar, competente, 
antes do início do espetáculo, a fim de receberem orientação sobre procedimentos. 
Artigo 5º - Determinar que a autoridade policial militar competente adote as providências 
complementares relativas a segurança nos recintos e imediações onde se realizarão os 
espetáculos, contactando com as Autoridades Públicas e pessoas jurídicas ou físicas 
diretamente responsáveis pelo evento. 

296
 A avaliação da potencialidade de dano do objeto neste caso é feita pelo próprio agente que faz 
a revista, que deve, contudo, ter como parâmetro a relação de objetos proibidos. 

297
 Lei nº 9.470/96 
Art. 1.º - É obrigatória em todos os estádios de futebol, ginásios de esportes e demais 
estabelecimentos congêneres do Estado de São Paulo a manutenção de toda a lotação com 
lugares numerados.  
[...]Art. 5.º - Nos estádios de futebol e ginásios de esportes mencionados no Artigo 1. ° ficam 
proibidas a venda, a distribuição ou utilização de:  
I - bebidas alcoólicas;  
II - fogos de artifício de qualquer natureza;  
III - hastes ou suportes de bandeiras; e  
IV - copos e garrafas de vidro e bebidas acondicionadas em lata.  
Artigo 6.º - A proibição aludida no inciso I do artigo anterior estende-se, nos dias de jogos, a um 
raio de 200 metros de distância das entradas dos estádios e ginásios de esporte.  
Art. 7.º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua publicação. 

298
 Também neste caso cabe ao agente que fará a revista inferir o potencial de dano que o objeto 
pode vir a causar, tendo como parâmetro a relação de objetos proibidos. 



110 
 

ofensivas, inclusive de caráter racista ou xenófobo; fogos de artifício ou quaisquer 

outros engenhos pirotécnicos ou produtores de efeitos análogos.299 

Valente observa que, com a revista, se busca tutelar “a paz pública 

residual a um recinto desportivo” 300e, indiretamente, bens jurídicos como a 

integridade física e vida dos frequentadores do espetáculo desportivo, elementos 

da garantia constitucional da segurança pública.  

Com efeito, aplicando-se a proporcionalidade entre o direito à segurança 

nos jogos de futebol e congêneres301, com o direito à circulação nesses 

ambientes e o direito à privacidade, resulta-se na realização da revista preventiva 

como medida adequada, sendo necessária a medida de menor impacto que é a 

revista pessoal de porte de arma combinada com a visualização em bolsas e 

sacolas com as quais o indivíduo desejar adentrar no recinto. 

De outro lado a probabilidade de ocorrência de evento danoso caso não 

seja realizada a revista, combinada com o impacto que poderá atingir grandes 

proporções, visto a grande quantidade de pessoas que afluem para esses 

eventos, resulta na prevalência do direito à segurança, pois a experiência tem 

mostrado inúmeras situações de perigo que geraram danos à integridade física, à 

vida e à propriedade. 

Lembra Valente que a revista “[...] impõe-se face às ameaças e às 

possibilidades de violência em espetáculos com estas características 

demonstradas no dia a dia,[...]”. 302Logo a revista também se justifica após a 

aplicação da máxima da proporcionalidade. 

Já sob o ponto de vista da legalidade, já foi visto que existe previsão legal 

no estatuto do torcedor que institui a sujeição à revista preventiva, bem como o 

direito à segurança no recinto esportivo. 

                                            
299

 Art. 13-A. São condições de acesso e permanência do torcedor no recinto esportivo, sem 
prejuízo de outras condições previstas em lei:  (Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010). [...] 
II - não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar 
a prática de atos de violência; (Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010). [...] 
IV - não portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens 
ofensivas, inclusive de caráter racista ou xenófobo; (Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010). [...] 
VII - não portar ou utilizar fogos de artifício ou quaisquer outros engenhos pirotécnicos ou 
produtores de efeitos análogos; (Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010). 

300
 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Revistas e buscas. 1 ed., Coimbra: Almedina, 2003, p. 
52. 

301
  Existe previsão no estatuto do torcedor do direito à segurança: 
Art. 13. O torcedor tem direito a segurança nos locais onde são realizados os eventos 
esportivos antes, durante e após a realização das partidas. 

302
 VALENTE, op. cit., p. 52. 
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Destarte o direito à segurança é uma garantia constitucional cuja 

consecução é atribuída aos órgãos policiais previstos no artigo 144 da CR através 

da cláusula geral, partindo para as funções e competências específicas verificam-

se as polícias militar e civil como sendo as responsáveis, no âmbito dos estados, 

pela polícia ostensiva (preventiva) e policia de investigação respectivamente, logo 

cabe a essas instituições policiais a atuação nos eventos.  

Simão, ao comentar o estatuto do torcedor, define que a segurança no 

evento esportivo envolve policiamento ostensivo e seguranças particulares, 

lembrando que o efetivo deve ser compatível com o tamanho do evento, bem 

como outros serviços como câmeras de monitoramento, seguro-saúde, bombeiros 

e paramédicos também compõe a garantia da integridade física do torcedor.303 

Para Assis a revista compete à polícia militar, pois cabe a esta o 

policiamento ostensivo que é preventivo e repressivo se necessário. Lembra o 

autor que o objetivo é que os “torcedores participem da festa sem colocar em 

risco a integridade física alheia”, destacando, para tanto, que a polícia pode 

inclusive estabelecer normas dentro de seu limite de competência. 304 

Em São Paulo, já se previa no Decreto-Lei 217/70305, que promoveu a 

integração da Força Pública com a Guarda Civil do Estado, criando a Polícia 

Militar, a competência de atuação desta na prevenção e manutenção da ordem 

pública em locais e recintos destinados à prática de desportos ou a diversões 

públicas, bem como, nas repartições públicas e nos recintos fechados de 

frequência pública. 

O governo paulista, com a Lei nº 5.145/86306, buscou normatizar a 

prestação de serviços policiais em espetáculos artísticos, culturais, circenses ou 

                                            
303

 SIMÃO, Calil. Estatuto de defesa do torcedor comentado. Leme: JH Mizuno, 2011, p. 47. 
304

ASSIS, Jorge César de, Lições de direito para a atividade policial militar, 3 ed., Curitiba: Juruá 
Editora, 1994, p. 95.  

305
 Artigo 9º - Compete à Polícia Militar do Estado:  
[...]IV - proceder ao policiamento:  
[...]d) dos locais e recintos destinados à prática de desportos ou a diversões públicas;  
[...]g) das repartições públicas e dos recintos fechados de frequência pública; 

306
 Artigo 1.º - Nos espetáculos artísticos, culturais e circenses, cuja assistência se faça através de 
pagamento de ingresso, o comparecimento de policiais, com a finalidade de preservar a 
segurança de seus assistentes ou participantes, deverá se fazer mediante comunicação 
obrigatória dos promotores do evento às autoridades das Polícias Civil e Militar.  
Artigo 2.º - Caberá às autoridades da área de segurança pública a fixação do número mínimo 
de policiais necessários ao atendimento da comunicação a que se refere o artigo anterior, as 
quais deverão, no caso, se ater, entre outros aspectos, ao vulto do evento.  
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esportivos, estabelecendo que os promotores do evento devem fazer 

comunicação prévia obrigatória às autoridades de polícia civil e militar, cabendo a 

estas planejar e determinar o número de policiais que será necessário e, feito o 

cálculo, cabe àquelas o pagamento de taxa por policial a ser empregado. 

No ordenamento português a revista de acesso ao recinto desportivo 

pode ser efetuada tanto pelas forças de segurança (com a ressalva sempre que 

for necessário), quanto pelos assistentes de recinto desportivo no exercício da 

atividade de segurança privada307. 

Sobre a legislação portuguesa, Valente ressalta que a ampliação da 

atividade privada, por um lado, e o reconhecimento da “subsidiariedade desta 

actividade face ao ius imperii do Estado” aliado a sua preponderância na 

economia, permitiu que lacunas de ações preventivas e de segurança “mitigada 

de uma coercitividade limitada ex lege e ex materia” fossem preenchidas pelos 

agentes privados, assim, este cenário “induziu o legislador cauto a legitimar e a 

legalizar as revistas preventivas e de segurança desenvolvidas por assistentes de 

recinto desportivo”.308 

Alerta o autor português que as revistas feitas por particulares estão 

limitadas de um lado pelo fundamento e natureza, que é a prevenção e a 

segurança no evento desportivo, e de outro pelo tempo e espaço, que é durante o 

evento e na praça desportiva.309 

                                                                                                                                    
Artigo 3.º - As entidades, firmas ou pessoas responsáveis pelos espetáculos artísticos, culturais 
e esportivos deverão recolher aos cofres públicos o pagamento de uma taxa, de valor variável 
segundo o número de policiais fixado para dar atendimento ao evento. 

307
 Lei n.º 39/09 - refere-se ao combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos 
espetáculos desportivos:  
Artigo 25.Revista pessoal de prevenção e segurança 
1 - O assistente de recinto desportivo pode, na área definida para o controlo de acessos, 
efetuar revistas pessoais de prevenção e segurança aos espetadores, nos termos da legislação 
aplicável ao exercício da atividade de segurança privada, com o objetivo de impedir a 
introdução no recinto desportivo de objetos ou substâncias proibidos, suscetíveis de possibilitar 
ou gerar atos de violência. 
2 - O assistente de recinto desportivo deve efetuar, antes da abertura das portas do recinto, 
uma verificação de segurança a todo o seu interior, de forma a detetar a existência de objetos 
ou substâncias proibidos. 
3 - As forças de segurança destacadas para o espetáculo desportivo, sempre que tal se mostre 
necessário, podem proceder a revistas aos espetadores, por forma a evitar a existência no 
recinto de objetos ou substâncias proibidos ou suscetíveis de possibilitar atos de violência. 
4 - A revista é obrigatória no que diz respeito aos grupos organizados de adeptos. 

308
 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Revistas e buscas. 1 ed., Coimbra: Almedina, 2003, p. 
51. 

309
 Ibid. 
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No Brasil, o exercício do poder de polícia pode ser exercido por empresa 

privada somente naqueles atos preparatórios que precedam o “ato jurídico de 

polícia”, tratando-se de mera constatação instrumental. 

Por conseguinte a passagem por revista pode ser feita por agente de 

segurança privada, desde que consista somente na verificação dos pertences e 

na revista de porte de arma (axilas, cintura, bolsos e pernas) 

Seja a revista realizada pelo agente público ou pelo agente privado o seu 

impacto é mínimo no tocante aos direitos envolvidos, posto que, a restrição ao 

direito a circulação nasce principalmente da voluntariedade de quem quer 

adentrar ao recinto e, no caso da praça desportiva, também da determinação 

legal de sujeição à revista, por outro lado esse tipo de revista faz parte do 

costume de quem frequenta a praça desportiva ou locais de eventos, não 

constituindo grande atentado a privacidade e nem ao pudor, desde que seja feita 

somente nos termos acima explicitados, 

Não obstante, a revista em mulheres deve ser feita por agente feminino, 

seja policial ou agente de segurança privada, pois o contrário atentaria contra o 

pudor e a dignidade da revistada, tornando-a ilegal. Neste sentido lembra Assis 

que “para esta revista, que deve ser geral, deve-se destacar quando necessário, 

policiais femininas.” 310 

Tanto sob a fundamentação baseada nos direitos individuais envolvidos, 

quanto sob a fundamentação da legalidade a revista nos recintos esportivos ou 

congêneres se justifica, contudo, praticada de forma que venha a atingir a 

dignidade e o pudor do revistado, perde o ato a sua regularidade, tornando-se 

uma medida abusiva e ilegal. 

Valente conclui que a “revista jamais poderá ferir a dignidade da pessoa, 

assim como o pudor do visado”.311  

 

3.4 REVISTA EM AGLOMERAÇÕES PÚBLICAS  

 

                                            
310

 ASSIS, Jorge César de. Lições de direito para a atividade policial militar, 3 ed., Curitiba: Juruá 
Editora, 1994, p. 94-95. 

311
 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Revistas e buscas. 1 ed., Coimbra: Almedina, 2003, p. 
52. 
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Situação semelhante ao que ocorre nos estádios e arenas para eventos 

esportivos e culturais, pode vir a ocorrer em praças abertas ao público, a 

diferença está em não haver entradas para acesso. 

Também nesses locais podem vir a ocorrer eventos danosos à segurança 

das pessoas, causados pelo uso inadequado ou doloso de itens perigosos como 

rojões, latas, garrafas e até armas (ilícita ou não), facas etc. 

Nesses casos a busca pessoal nas pessoas que estão se dirigindo ao 

evento, feita em pontos estratégicos, baseia-se, da mesma forma que a busca em 

estádios e arenas de futebol, na prevenção de eventos danosos, cujo risco e 

impactos analisados e ponderados, redundaram na prevalência da segurança 

sobre a liberdade e intimidade (esta no seu aspecto mais superficial). 

A analogia empregada nesses eventos públicos também pode servir para 

as manifestações e passeatas públicas, com a ressalva de que nessas, não raras 

vezes a motivação é política ou envolve os agentes políticos, mas o fundamento 

da atuação da polícia não poderá ser vinculado à preferência política ou 

ideológica, muito pelo contrário o embasamento é na ponderação entre os diretos 

(acrescentado aí direito à manifestação tão importante em uma democracia), 

onde se verifica o risco de ocorrer um evento danoso e o impacto dele (morte, 

pisoteamentos, lesões corporais) para poder agir.  

Assim concluído que a busca pessoal é a medida adequada para evitar o 

evento danoso, de proporções tais que a justifique, implementar-se-á a busca 

necessária, ou seja a que menos atinja os direito de circulação e manifestação. 

Não se pode olvidar que o direito de reunião vem com a vedação do uso 

de armas312na previsão constitucional, já o direito à manifestação vem com 

cláusula que veda o anonimato313.  

A busca feita nas mochilas de manifestantes, nos casos em que se prevê 

a possiblidade de quebra da ordem e o uso de violência, justifica-se nesses 

termos; por outro lado, as ações policiais não podem ter cunho político, nem 

fundamento em ideologia, mas sim nos precedentes históricos que indicam a 

                                            
312

 CR. ART. 5º [...] XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao 
público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade 
competente; 

313
  CR. ART. 5º [...] IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
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probabilidade do uso da violência contra o patrimônio e pessoas, por parte dos 

manifestantes.  

Já existem, com efeito, precedentes de prejuízos patrimoniais e até de 

morte, o que exige a atuação da polícia, por outro lado existem pouquíssimas 

regras infraconstitucionais a balizar as competências e os limites, o que possibilita 

excessos e abusos. O tema inspira trabalhos. 

No tocante a admissibilidade de elementos de prova decorrentes de 

objetos eventualmente encontrados com manifestantes, esses serão admissíveis 

na medida em que a ação se baseou em preceitos técnicos e não políticos, bem 

como do correto emprego da proporcionalidade, concluindo ter sido a busca a 

medida adequada e a necessária por ser a menos gravosa aos direitos 

individuais. 

Também existem aglomerações em locais de práticas de crimes: 

comércio de produtos ilícitos furtados e roubados (feiras do rolo); pontos de tráfico 

de drogas (bocas de pó ou bocas de fumo); bares ou pontos de aglomerações 

aonde também se pratica receptação e tráfico de drogas. 

A ação da polícia nesses locais exige, também por segurança, baseada 

em precedentes, que se faça a revista em todos os presentes, assim ao dirigir-se 

a locais dessa natureza, seja por chamado via centro de operações, seja porque 

planejou-se operação policial em razão de investigação ou índices criminais da 

região, os policiais atuarão em número suficiente para realizar a busca pessoal 

nos presentes.  

Cabe observar que tal se justifica em razão de precedentes e indicações 

de índice criminal, bem como da análise do risco e do impacto envolvidos, ou 

seja, a probabilidade de ocorrência de agressão aos policiais com arma ou 

objetos, e o resultado indesejado para todos, por outro lado a suspeita da prática 

do crime no local deve ter um fundamento objetivo.  

As buscas em locais onde se verificou a prática de crimes em 

aglomerações não está prevista em lei, o que pode levar a abusos e excessos, 

também sendo um caso de medida policial a ser tratada na legislação brasileira.  

 

3.5 REVISTA EM PRESÍDIOS  
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O ingresso em estabelecimentos prisionais envolve um procedimento de 

revista nos ingressantes; o motivo é a segurança no interior da prisão; o risco 

envolve a probabilidade de entrada de armas, drogas e mais recentemente de 

aparelhos de comunicação celular; e o impacto disso está no uso de armas e 

insumos para fuga e violência, no consumo de drogas e no uso de comunicação 

com o meio exterior para a prática de ilícitos.  

Desta forma os visitantes, que são familiares e pessoas do convívio dos 

presos, são submetidos à busca pessoal, muitas vezes executada de forma 

minuciosa em todos os ingressantes. 

Aqui cabe a observação, as revistas preventivas em geral abrangem todas 

as pessoas nas condições estabelecidas de seu implemento (ingresso em local, 

presença em local), notadamente as revistas de ingresso em locais, como 

estádios de futebol, shows, estabelecimentos públicos etc., incluem todos os 

ingressantes; porém todas essas são aplicadas de forma superficial314, visando 

prevenir o ingresso de objetos, já em se tratando de ingresso em presídios 

convencionou-se a revista minuciosa com a pessoa tendo que se despir e fazer 

agachamentos. Tal procedimento atinge os familiares indiscriminadamente, assim 

igualmente crianças e idosos são submetidos à revista.  

Indubitavelmente, aplicada nesta profundidade, a revista íntima feita nas 

entradas do presídio fere a dignidade das pessoas a ela submetidas, infringindo 

também outros dispositivos de direito fundamental insculpidos na CR brasileira. 

No boletim do IBCCRIM nº 267, de fevereiro de 2015, publicou-se um 

depoimento de pessoa que foi submetida à revista, nesse depoimento o 

procedimento é descrito: “Eu não vou mais visitá-lo porque não aguento esse tipo 

de humilhação. Na revista a gente tira a roupa, abaixa três vezes de frente, três 

vezes de costas. E ainda ouvimos: ‘Abre, abre que não estou vendo nada’. 

Perguntei para a agente penitenciária: ‘Mas você quer ver o quê? Meu útero, meu 

coração?’ Até que pediram para eu abrir minha vagina com as mãos.” (F., 42 

anos). 

Pode-se concluir deste relato que uma série de direitos fundamentais, 

protegidos pela CR brasileira foram violados.  

                                            
314

 Compreende apalpação na cintura e corpo ou uso de bastão detector de metal ou portal 
detector, bem como simples verificação do conteúdo de bolsas e sacolas sem maiores 
análises. 
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Não resta a menor dúvida que se trata de procedimento degradante assim 

fere-se o disposto no art. 5º inc. III: “ninguém será submetido a tortura nem a 

tratamento desumano ou degradante”. 

A intimidade e a honra dessas pessoas são violadas assim fere-se o direito 

fundamental insculpido no art. 5º inc. X “são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, [...]”. 

Outra questão que se levanta é sobre a infringência do procedimento aos 

familiares e às pessoas do convívio do apenado ser uma espécie de sanção penal 

imposta a todos, que, se quiserem visita-lo, serão atingidos, assim a pena estará 

passando do condenado para atingir seus familiares, tem-se, pois, a violação do 

disposto no art. 5º inc. XLV “nenhuma pena passará da pessoa do 

condenado[...]”. 

Em outro ponto de vista, o convívio familiar fica afetado, pois toda a família 

sofre a medida ao ir visitar o parente preso, assim a proteção do Estado à família 

prevista no art. 226 da CR fica prejudicada.315 

Já o emprego em crianças e adolescentes, que são seres em 

desenvolvimento, infringe instituto constitucional de proteção previsto no art. 

227316, bem como instituto do ECA no seu art. 18.317  

Também os idosos gozam de proteção particularizada e especial, 

notadamente no art. 230318 da CR e art. 10, § 3º do estatuto do idoso319, que são 

descumpridos pelo procedimento altamente invasivo aplicado em todos. 

Além disso, dispositivos de tratados internacionais, dos quais o Brasil é 

signatário, também protegem a dignidade, dentre esses destacamos: a DUDH no 

                                            
315

 CR: art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
316

 CR: art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente 
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito [...] à dignidade, ao respeito, [...]e à convivência 
familiar e comunitária, [...]. 

317
 Estatuto da criança e do adolescente, lei 8.069/90. Art. 18. É dever de todos velar pela 
dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

318
 CR: art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 
garantindo-lhes o direito à vida. 

319
 Estatuto do idoso, lei 10.741/03, art. 10, § 3o É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, 
colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor. 
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seu art. V320; o pacto internacional sobre direitos civis e políticos no seu art. 10 e 

art. 23321 e; a convenção americana de direitos humanos no seu art. 5º nº 1 e 3322. 

Em 2011, no estado de Goiás, o presidente da agência goiana do sistema 

de execução penal editou a portaria nº 435/2012 - GAB/AGSEP disciplinando, 

entre outras coisas, as buscas e revistas nos visitantes em presídios, prevendo a 

realização e o procedimento da revista manual ou com equipamentos que 

permitam identificar objetos portados. 

Pelo art. 8: a revista deve ser feita por agente do mesmo sexo; a revista em 

crianças ser feita pelos pais na presença do agente de mesmo sexo; a revista 

deve ser feita em local reservado e individualizado, onde permanecerão apenas o 

revistado e o revistando; caso redunde em suspeita aí se fará a busca, sendo 

registrada em livro; recusando-se a ser submetido à busca o ingressante poderá 

dirigir-se à superintendência de polícia técnico científica onde passará por perícia. 

Pelo art. 11 ficam vedados: que os visitantes fiquem despidos; façam 

agachamentos; submetam-se a exames clínicos invasivos; tirem roupas íntimas; 

qualquer atitude ofensiva à dignidade ou à honra do ingressante. 

Percebe-se uma graduação partindo-se da revista superficial, para uma 

busca pessoal padrão (nos pertences, nas vestes, calçados etc.) ou perícia 

corporal (caso de recusa); importante avanço foi vedação da revista minuciosa 

com a pessoa despida. 

Ainda pela portaria existe o rol de materiais proibidos no art. 13 323que 

incluem: fardas e uniformes de órgãos de segurança; símbolos de torcidas 

                                            
320

 DUDH: art. V. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano 
ou degradante. 

321
 Pacto internacional sobre direitos civis e políticos (promulgado pelo Decreto nº 592/92) 
Art. 10;1. Toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada com humanidade e respeito 
à dignidade inerente à pessoa humana.[...]; 3. O regime penitenciário consistirá num tratamento 
cujo objetivo principal seja a reforma e a reabilitação normal dos prisioneiros.[...] 
Art. 23; 1. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e terá o direito de ser 
protegida pela sociedade e pelo Estado.[...] 

322
 Convenção americana de direito humanos. Artigo 5. Direito à integridade pessoal: 1.Toda 
pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral; [...] 3.A pena 
não pode passar da pessoa do delinquente. 

323
 Art. 13. É proibido ingressar no estabelecimento prisional portando ou usando: 
I – Fardas, vestimentas operacionais, trajes ou roupas idênticos ou assemelhados aos dos 
integrantes dos órgãos de segurança pública, inclusive de uso de agentes de segurança 
prisional ou segurança privados; 
II – Roupas de cama, vestimenta ou acessórios contendo emblemas, bandeiras, símbolos ou 
sinais de equipes desportivas ou torcidas organizadas; 
III – Calças jeans, roupas coladas ao corpo ou com decotes, roupas transparentes, roupas com 
strass, apliques, lantejoulas, roupas de coloração preta ou escura, mini-saias, shorts, sutiã com 
bojo e/ou enchimentos, jaquetas acolchoadas; 
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organizadas; calças jeans e roupas decotadas; acessórios metálicos, relógios e 

joias; tênis acolchoados, botas, cintos, bonés, óculos; máquina fotográfica 

notebook e aparelhos de telefonia móvel; ferramentas de qualquer espécie; 

enlatados e envidraçados; produtos tóxicos e entorpecentes; animais vivos e; por 

fim o dispositivo de proibição à qualquer outro material, produto ou objeto que 

possa criar risco à segurança. 

Já em São Paulo, em 2014, editou-se a lei 15.552/14 que proibiu a revista 

íntima dos visitantes nos estabelecimentos prisionais, estabelecendo que os 

procedimentos de revista dar-se-ão em razão da necessidade de segurança e 

serão realizados com respeito à dignidade humana. 

No art. 2º, inc. III, definiu-se a revista íntima (que passou a ser proibida) 

como sendo o procedimento que obrigue o visitante a: despir-se; fazer 

agachamentos e saltos; submeter-se a exames clínicos invasivos. 

Já no art. 3º estipulou-se que o visitante deverá ser submetido à revista 

mecânica, executada em local reservado; sendo revista mecânica aquela 

executada por meio da utilização de equipamentos capazes de garantir a 

segurança do estabelecimento, sendo os exemplos: “scanners” corporais; 

detectores de metais; aparelhos de raio x; outras tecnologias que preservem a 

integridade física, psicológica e moral do visitante a ser revistado. 

Caso seja detectado que o visitante porta objeto escondido, poderá ser 

submetido a nova revista mecânica, persistindo o resultado, será impedido de 

entrar no estabelecimento, ou caso insista poderá passar por ambulatório médico 

para procedimento adequado a sanar a dúvida e, caso seja encontrado objeto 

                                                                                                                                    
IV – Acessórios ou adereços metálicos, tais como relógios, correntes, pulseiras, brincos, 
tornozeleiras e joias em geral; 
V – Tênis acolchoado ou emborrachado tipo amortecimento em plataforma, sandálias de salto, 
plataformas, botas, cintas, cintos, suspensórios, grampos, prendedores de cabelo, batons, 
esmalte bolsas, mochilas, travesseiros, almofadas, edredons, bonés, óculos escuros, tintura 
para cabelo, perucas, material para maquiagem ou similares; 
VI – Máquinas fotográficas, pen drive, hard disc portátil, cartões de memória, notebook, 
aparelhos de telefonia móvel e outros equipamentos eletrônicos; 
VII – Ferramentas de qualquer espécie, fósforo ou qualquer material explosivo, lâmina de 
barbear, espelhos, marmitas, garrafas térmicas, objetos metálicos e de vidro, perfurocortantes 
ou pontiagudos; 
VIII – Produtos congelados, enlatados, envidraçados; 
IX – Produtos tóxicos, inseticidas, entorpecentes; 
X – Animais vivos; 
XI – Listas telefônicas, guias de ruas, mapas, catálogos de nomes e endereços; 
XII – Qualquer produto, material ou objeto que possa criar risco á segurança. [...] 
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ilícito, será encaminhado para a delegacia para os procedimentos de polícia 

judiciária.  

Tramita no legislativo brasileiro o projeto de lei 7764/14, que altera 

dispositivos da lei 7.210/84 (lei de execução penal) para estabelecer os 

procedimentos para a revista pessoal na entrada em presídios. 

Estabelece que a revista será realizada com respeito à dignidade humana, 

sendo vedada qualquer forma de desnudamento ou tratamento desumano ou 

degradante. 

Para tanto, o PL prevê que a revista pessoal seja feita mediante o uso de 

equipamentos eletrônicos detectores de metais, aparelhos de raio x ou similares, 

ou ainda manualmente, mas preservando-se a integridade física, psicológica e 

moral da pessoa revistada, sendo proibido o desnudamento. Estabelece que não 

constituem desnudamentos a retirada de calçados, casacos, jaquetas e similares, 

bem como de acessórios. 

Define que a revista manual é toda inspeção realizada pelo agente público 

competente, mediante contato físico, podendo ser realizada em sala apartada do 

local de revista eletrônica e sem a presença de terceiros; já a revista em crianças 

e adolescentes deve ser feita com a presença e o acompanhamento de um 

responsável, buscando preservar o respeito e a proteção integral. 

Passando pela revista eletrônica e surgindo suspeita do porte de objeto 

proibido, será feita a revista manual com o consentimento do ingressante; caso a 

suspeita do porte de objetos proibidos persista após os procedimentos de revista, 

a visita poderá ser realizada no parlatório ou local assemelhado, não podendo 

haver contato físico entre o visitante e a pessoa presa. 

Em parecer, emitido em 06 de abril de 2015, o IBCCRIM conclui pela 

constitucionalidade do PL 7764/14, enfatizando que se trata de corrigir um erro 

histórico que permeou o sistema prisional brasileiro, ao definir a revista eletrônica 

como padrão a ser adotada em substituição ao procedimento “vexatório”, que se 

constituem no desnudamento e verificação dos orifícios da pessoa ingressante, 

não havendo nestas revistas preocupação com a proteção da pessoa revistada, 

não só quanto ao aspecto da higiene, como no tocante à “perversa ofensa moral”. 
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O parecer destaca que pequeno percentual dos objetos ilícitos encontrados 

dentro dos estabelecimentos prisionais derivou da entrada de visitantes324, lembra 

também que o poder discricionário, que é a marca do direito penitenciário, deixa 

ao livre arbítrio dos agentes penitenciários o grau de aprofundamento que deve 

ter a revista íntima.  

Aqui vale a importante observação sobre a ausência de legislação e 

normas, que faz com que as situações de intervenção do Estado sejam feitas 

diretamente da ponderação, adequação e necessidade inferidas pelo agente 

estatal na hora e no local da resolução da questão, esta é a situação de emprego 

do poder de polícia que deve ser sempre exceção e não marca de um sistema 

como enfatiza o parecer. Até porque, no caso em tela, a medida escolhida (revista 

íntima) não atende a proporcionalidade e nem respeita o ordenamento como um 

todo, baseado na dignidade da pessoa.  

No parecer cita-se o exemplo de uma mãe de apenado que utilizou-se de 

mandado de segurança para poder visitar o filho sem ter que passar pelos 

procedimentos da revista íntima. Trata-se do Mandado de Segurança nº 0000155-

08.2015.8.26.0283, impetrado na 1ª vara criminal na comarca de Itirapina, que foi 

deferido em parte, em 11 de março de 2015, determinando que a autoridade 

coatora (diretor do presídio) abstenha-se de realizar qualquer procedimento que 

englobe o desnudamento, a realização de agachamentos ou saltos ou mesmo 

exames clínicos invasivos, por outro lado permanece legítima a adoção de revista 

mecânica e, em caso de fundada suspeita e insistência no ingresso, o 

encaminhamento a ambulatório onde um médico deverá realizar os 

procedimentos adequados para averiguar a suspeita. 

Percebe-se que o MS foi impetrado após a edição da lei paulista que veda 

o uso de revista íntima, levando a concluir que a prática ainda remanesce em 

alguns locais. 

                                            
324

 Baseou-se em estudo do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública 

de São Paulo, que apontou para 3,66 % do total de aparelhos celulares encontrados, o número 

de aparelhos celulares provenientes de visitas, e, no tocante às drogas apreendidas foram 354 

apreensões, o que corresponde a 0,01% das visitas. Estudo disponível em 

<http//www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/23/Documentos/2014_07_15_Dados_Revis

taVexatoria_EstadodeSP.pdf.> 
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Por fim conclui o parecer do IBCCRIM pela constitucionalidade do projeto 

de lei 7764/14, sugerindo a sua ampliação para que a revista eletrônica seja 

estendida também para o apenado. 325 

Indubitavelmente, a revista íntima aplicada aos visitantes dos 

estabelecimentos prisionais é atentatória à dignidade da pessoa e, portanto, 

ilegal, constitui, ainda, ato abusivo, que ultrapassa, e muito, os limites da 

discricionariedade, portanto não é o regular uso do poder de polícia. 

Além disso, é claramente desproporcional, visto que, outras medidas 

podem ser adotadas para impedir o ingresso, que não violem os direitos 

individuais na extensão em que ocorre a violação nesses casos. 

Por outro lado, é importante que se tenha controle rígido dos visitantes e do 

ingresso de materiais, assim procedimentos mecânicos ou eletrônicos devem ser 

adotados, ou ainda busca padrão, na impossibilidade do uso desses meios.  

Eventual elemento de prova colhido em revista íntima abusiva, não é 

admissível em processo penal, posto que ilegal, devendo ser inadmitido ou 

desentranhado, conforme o caso. 

Sobre revista íntima em mulher, cabe asseverar, ainda, a ilegalidade de 

sua prática em estabelecimentos públicos ou privados; sobre esse respeito trata a 

lei 13271/16 que veda por parte das empresas privadas e dos órgãos da 

administração pública direta ou indireta, a adoção de revista íntima de funcionária 

ou clientes do sexo feminino.326 

A lei não define a revista íntima; já a jurisprudência do tribunal superior do 

trabalho tem decidido que a revista íntima constitui-se de apalpação327 e contato 

físico que extrapole o poder fiscalizatório empresarial e atinja a imagem do 

                                            
325

 Subscreve o parecer sobre a constitucionalidade do PL 7764/14, o presidente do IBCCRIM 
André Pires de Andrade Kehdi. 

326
 Lei 13.271/16. Art. 1º As empresas privadas, os órgãos e entidades da administração pública, 
direta e indireta, ficam proibidos de adotar qualquer prática de revista íntima de suas 
funcionárias e de clientes do sexo feminino. 

327
 Ementa: “RECURSO DE REVISTA. DANO MORAL. REVISTA ÍNTIMA 1. Caracteriza revista 
pessoal de controle e, portanto, ofende o direito à intimidade do empregado a conduta do 
empregador que, excedendo os limites do poder diretivo e fiscalizador, impõe a realização de 
vistoria íntima nos empregados. 2. Viola a dignidade da pessoa humana e a intimidade do 
empregado a revista íntima consistente no apalpamento de partes do corpo dos empregados, 
conforme registrado pelo TRT de origem mediante o exame da prova oral produzida. 3. 
Recurso de revista da Reclamante de que se conhece e a que se dá provimento." (TST, RR - 
913-16.2011.5.05.0039, 4ª Turma, Relator Ministro: João Oreste Dalazen, J. 13.05.2015, Dejt 
22.05.2015) 
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empregado328, já a mera visualização de pertences329 de forma razoável e 

moderada330, e a revista em bolsas331 não configuram situação vexatória, 

decorrendo esses atos do poder diretivo e fiscalizador. 

Assim o poder do empregador de proceder à verificação de saída ou 

entrada no local de trabalho, está delimitado em vistoria visual de pertences, não 

podendo nessa prática expor o trabalhador a constrangimento nem contato físico, 

havendo localização de objeto ilícito ou suspeita de posse de objeto ilícito deve 

chamar a polícia para a busca pessoal como meio de investigação de prova. Se 

                                            
328

 Ementa: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 1- JUSTA CAUSA. 
ABANDONO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. No confronto das razões de recorrer e do 
decidido pelo Eg. Tribunal de origem constata-se que a tese erigida remete ao exame 
casuístico dos elementos instrutórios da demanda, implicando no revolvimento dos fatos e 
provas discutidos no processo, cuja proposição é inviável em sede de recurso de revista 
(Súmula 126/TST)2 - DANO MORAL. REVISTA ÍNTIMA. CONTATO FÍSICO. Nos termos da 
jurisprudência desta C. Turma, a revista íntima com contato físico extrapola os limites do poder 
fiscalizatório empresarial e atinge a imagem do empregado, impondo-se o dever de indenizar, 
nos termos do inciso X do art. 5º da Constituição Federal. Agravo de Instrumento conhecido e 
desprovido.” (TST, AIRR - 70900-63.2013.5.13.0002, 3ª Turma, Relatora Desembargadora 
Convocada: Vania Maria da Rocha Abensur, J. 20.05.2015, Dejt 22.05.2015) 

329
 Ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO POR 
DANO MORAL. REVISTA VISUAL DOS PERTENCES. O quadro fático delineado pelo 
Regional, insuscetível de reexame por esta Corte Superior, a teor da Súmula nº 126 do TST, 
indica que a reclamada somente procedia à revista dos pertences do empregado e de forma 
visual, sem o contato físico do revistador com os objetos pessoais do trabalhador. Ressaltou, 
ainda, que a revista não foi discriminatória, pois dirigida a todos os funcionários do 
estabelecimento. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a revista apenas nos 
pertences do empregado, como bolsas e sacolas, quando realizada de forma não 
discriminatória e sem contato físico, por si só, não ofende a intimidade da pessoa do 
trabalhador, por se tratar de razoável exercício regular do direito do empregador, inerente ao 
seu poder de direção e fiscalização. Assim, ausente o ato ilícito, não há falar em compensação 
por dano moral. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (TST, AIRR - 1888-
93.2014.5.03.0037 , 8ª Turma, Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, J.: 24.02.2016, , Dejt 
26.02.2016) 

330
 Ementa: “RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 
13.015/2014. DANO MORAL. REVISTA VISUAL EM BOLSAS E SACOLAS. PODER DE 
FISCALIZAÇÃO DO EMPREGADOR. Esta Corte tem entendido que não se considera ato ilícito 
do empregador a mera revista visual dos pertences de seus empregados, desde que efetuada 
de forma razoável e moderada, por se tratar de exercício regular de um direito da empresa, 
inerente ao poder diretivo e de fiscalização, em que se busca zelar pelo seu patrimônio. No 
caso concreto, segundo o quadro fático retratado no acórdão regional, nas revistas realizadas 
pelo Reclamado, em caráter geral, não havia contato físico com os empregados, consistindo 
em mero exame visual dos seus pertences pessoais, o que não revela a prática de ato ilícito 
por parte do empregador, sendo indevida a indenização por dano moral. Recurso de Revista 
parcialmente conhecido e provido." (TST, RR - 1091-74.2011.5.19.0006 , 4ª Turma , Relatora 
Ministra: Maria de Assis Calsing, J. 16.03.2016, Dejt 22.03.2016) 

331
 Ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. REVISTA EM BOLSAS. 
LEGALIDADE. (...) RECURSO DE REVISTA. DANOS MORAIS. REVISTA EM BOLSAS. 
INDENIZAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. A revista em bolsas, quando 
ocorre de forma impessoal e sem contato físico entre a pessoa que procede à revista e o 
empregado, não submete o trabalhador à situação vexatória, porquanto esse ato decorre do 
poder diretivo e fiscalizador da reclamada. Precedentes desta Corte superior. Recurso de 
revista conhecido e provido, com ressalva de entendimento pessoal do Relator." (TST, RR - 
27500-75.2013.5.13.0009, 1ª Turma, Relator Ministro: Lelio Bentes Corrêa, Dejt 03.07.2014) 
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assim não for, eventual elemento de prova que redunde de tais situações não 

poderá ser admitido no processo penal. 

No entanto, há que se ter cautela, em que pesem os julgados e 

entendimentos da justiça do trabalho, pois, sendo regra da empresa e do 

conhecimento de todos, que os pertences serão vistoriados na saída, pelas 

razões de controle dos objetos da empresa, delimitada a finalidade e o objeto, 

conclui-se que não há ingerência na vida privada e na intimidade.  

Por outro lado, sendo feita a revista inopinadamente, sem estar definido o 

que se procura e atingindo objetos que guardem informações da vida privada das 

pessoas (p. ex.: guardem segredo de suas opções de vida desconhecidas de 

todos), conclui-se que constituem intromissão em esferas da vida privada e da 

intimidade indevidas, perdem-se a moderação e a razoabilidade, não podendo em 

sede de processo penal, ser aceito prova derivada desse tipo de revista.  

 

3.6 REVISTA EM AEROPORTOS  

 

As revistas efetuadas nos aeroportos tem por finalidade específica a 

prevenção de ocorrências danosas no interior da aeronave durante o voo. As 

normas que se aplicam a essas atividades são emitidas pelos organismos 

nacionais e internacionais da aviação civil. 

No âmbito internacional pela convenção de navegação aérea 

internacional de Chicago de 1944332 foi criada a Organização da Aviação Civil 

Internacional (OACI), que atualmente possui 191 estados membros e é uma 

agência da Organização das Nações Unidas (ONU), cuja função é atender o 

transporte aéreo internacional, de modo a favorecer a segurança, a eficiência, a 

economia e o desenvolvimento dos serviços aéreos333. 

                                            
332

 A partir de 1947, inicia efetivamente suas atividades na sede em Montreal no Canada, onde 
funciona até os dias atuais. 

333
 ICAO was established in 1947. Its main objectives are to: 

     Ensure the safe and orderly growth of international civil aviation; 
     Encourage the design and operation of aircraft for peaceful purposes; 
     Support the development of airways, airports and air navigation facilities for civil aviation; 
     Meet the needs of the international public for safe, regular, efficient and economical air 

transport. Extraído do sítio: <http://www.un.org/Pubs/ourlives/icao.htm> acessado em 05 de 
novembro de 2016  

http://www.un.org/Pubs/ourlives/icao.htm
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A convenção de Chicago concluída em 7 de dezembro de 1944 e firmada 

pelo Brasil, em Washington, a 29 de maio de 1945, foi promulgada no direito 

pátrio pelo Decreto nº 21.713/46. 

Internamente, no Brasil, existe a agência nacional de aviação civil334, 

criada em 2005 para suceder o departamento de aviação civil, com as funções de 

criar normas, realizar a supervisão técnica e a fiscalização das atividades de 

aviação civil.335 

No tocante à revista nos passageiros e bagagens pelo regulamento 

brasileiro da aviação civil 107, instituído através da resolução 362/15, define-se 

inspeção como sendo a atividade de aplicação de meios técnicos com a finalidade 

de localizar “armas, explosivos ou outros artigos perigosos que possam ser 

utilizados para o cometimento de atos de interferência ilícita”336. 

A relação de itens proibidos para o embarque encontra-se no anexo da 

resolução 207/11, e inclui itens como: dispositivos que disparem projéteis337; 

                                            
334

 A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), uma das agências reguladoras federais do País, 
foi criada para regular e fiscalizar as atividades da aviação civil e a infraestrutura aeronáutica e 
aeroportuária no Brasil. Instituída em 2005, começou a atuar em 2006 substituindo o 
Departamento de Aviação Civil (DAC). Fonte: sítio <https://www.anac.gov.br/A_Anac/ 
institucional> acessado em 22 de outubro de 2016 

335
 Lei n. 11.182/05: art. 1o Fica criada a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, entidade 
integrante da Administração Pública Federal indireta, submetida a regime autárquico especial, 
vinculada ao Ministério da Defesa, com prazo de duração indeterminado. 
Parágrafo único. A ANAC terá sede e foro no Distrito Federal, podendo instalar unidades 
administrativas regionais. 
art. 2o Compete à União, por intermédio da ANAC e nos termos das políticas estabelecidas 
pelos Poderes Executivo e Legislativo, regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de 
infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária. 

336
 RBAC nº 107 (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) - emenda nº 01 
Título: Segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita – operador de aeródromo 
Aprovação: Resolução nº 362, de 16 de julho de 2015.  
Subparte A -  generalidades 
107.3 Termos e Definições 
[...] (23) Inspeção de segurança da aviação civil significa a atividade de aplicação de meios 
técnicos ou de outro tipo, com a finalidade de identificar e detectar armas, explosivos ou outros 
artigos perigosos que possam ser utilizados para cometer ato de interferência ilícita. Neste 
regulamento, aplicam-se os termos "inspeção de segurança" ou "inspeção" com o mesmo 
significado; 

337
 a) pistolas, armas de fogo e outros dispositivos que disparem projéteis — dispositivos que 
podem ou aparentam poder ser utilizados para causar ferimentos graves através do disparo de 
um projétil, incluindo: 
1) armas de fogo de qualquer tipo, tais como pistolas, revólveres, carabinas, espingardas; 
2) armas de brinquedo, réplicas ou imitações de armas de fogo que podem ser confundidas 
com armas verdadeiras; 
3) componentes de armas de fogo, excluindo miras telescópicas; 
4) armas de pressão por ação de ar e gás comprimido ou por ação de mola, tais como armas de 
paintball, airsoft, pistolas e espingardas de tiro a chumbo ou outros materiais; 
5) pistolas de sinalização e pistolas de partida esportiva; 
6) bestas, arcos e flechas; 

https://www.anac.gov.br/A_Anac/%20institucional
https://www.anac.gov.br/A_Anac/%20institucional


126 
 

dispositivos neutralizantes (destinados a atordoar ou imobilizar)338; objetos 

pontiagudos ou cortantes que possam ser utilizados para causar ferimentos 

graves339; ferramentas de trabalho que possam ser utilizadas para causar 

ferimentos graves ou ameaçar a segurança da aeronave340; instrumentos 

contundentes que possam ser utilizados para causar ferimentos graves341; 

substâncias e dispositivos explosivos ou incendiários que possam ser utilizados 

para causar ferimentos graves ou para ameaçar a segurança da aeronave342; 

                                                                                                                                    
7) armas de caça submarina, tais como arpões e lanças; e 
8) fundas e estilingues; 

338
 b) dispositivos neutralizantes — dispositivos destinados especificamente a atordoar ou a 
imobilizar, incluindo: 
1) dispositivos de choque elétrico, tais como armas de choque elétrico e bastões de choque 
elétrico; 
2) dispositivos para atordoar e abater animais; e 
3) químicos, gases e aerossóis neutralizantes ou incapacitantes, tais como spray de pimenta, 
gás lacrimogêneo, sprays de ácidos e aerossóis repelentes de animais; 

339
 c) objetos pontiagudos ou cortantes — objetos que, devido à sua ponta afiada ou às suas 
arestas cortantes, podem ser utilizados para causar ferimentos graves, incluindo: 
1) objetos concebidos para cortar, tais como machados, machadinhas e cutelos; 
2) piolets e picadores de gelo; 
3) estiletes, navalhas e lâminas de barbear, excluindo aparelho de barbear em cartucho; 
4) facas e canivetes com lâminas de comprimento superior a 6 cm; 
5) tesouras com lâminas de comprimento superior a 6 cm medidos a partir do eixo; 
6) equipamentos de artes marciais pontiagudos ou cortantes; 
7) espadas e sabres; e 
8) instrumentos multifuncionais com lâminas de comprimento superior a 6 cm; 

340
 d) ferramentas de trabalho — ferramentas que podem ser utilizadas para causar ferimentos 
graves ou para ameaçar a segurança da aeronave, incluindo: 
1) pés-de-cabra e alavancas similares; 
2) furadeiras e brocas, incluindo furadeiras elétricas portáteis sem fios; 
3) ferramentas com lâmina ou haste de comprimento superior a 6 cm que podem ser utilizadas 
como arma, tais como chaves de fendas e cinzéis; 
4) serras, incluindo serras elétricas portáteis sem fios; 
5) maçaricos; 
6) pistolas de cavilhas, pistolas de pregos e pistolas industriais; e 
7) martelos e marretas; 

341
 e) instrumentos contundentes — objetos que podem causar ferimentos graves se utilizados 
para agredir alguém fisicamente, incluindo: 
1) tacos de beisebol, pólo, golfe, hockey, sinuca e bilhar; 
2) cassetetes, porretes e bastões retráteis; 
3) equipamentos de artes marciais contundentes; e 
4) soco-inglês; 

342
 f) substâncias e dispositivos explosivos ou incendiários — materiais e dispositivos explosivos 
ou incendiários que podem ou aparentam poder ser utilizados para causar ferimentos graves 
ou para ameaçar a segurança da aeronave, incluindo: 
1) munições; 
2) espoletas e fusíveis; 
3) detonadores e estopins; 
4) réplicas ou imitações de dispositivos explosivos; 
5) minas, granadas e outros explosivos militares; 
6) fogos de artifício e outros artigos pirotécnicos; 
7) botijões ou cartuchos geradores de fumaça; 
8) dinamite, pólvora e explosivos plásticos; 
9) substâncias sujeitas a combustão espontânea; 
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substâncias químicas tóxicas ou outros itens perigosos capazes de ameaçar a 

saúde das pessoas a bordo ou a segurança da própria aeronave343; e outros itens 

que não se enquadram nas categorias anteriores344.   

Alguns itens são tolerados em determinadas especificações345, bem como 

em uma situação de ameaça mais elevada alguns itens permitidos passam a ser 

proibidos346. 

                                                                                                                                    
10) sólidos inflamáveis, considerados aqueles facilmente combustíveis e aqueles que, por 
atrito, podem causar fogo ou contribuir para ele, tais como pós metálicos e pós de ligas 
metálicas; 
11) líquidos inflamáveis, tais como gasolina, etanol, metanol, óleo diesel e fluido de isqueiro; 
12) aerossóis e atomizadores, exceto os de uso médico ou de asseio pessoal, sem que exceda 
a quantidade de quatro frascos por pessoa e que o conteúdo, em cada frasco, seja inferior a 
300 ml ou 300 g; (100 ml em voos internacionais) 
13) gases inflamáveis, tais como metano, butano, propano e GLP; 
14) substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis; 
15) cilindros de gás comprimido, inflamável ou não, tais como cilindros de oxigênio e extintores 
de incêndio; e 
16) isqueiros do tipo maçarico, independente do tamanho; 

343
 g) substâncias químicas, tóxicas e outros itens perigosos — substâncias capazes de ameaçar a 
saúde das pessoas a bordo da aeronave ou a segurança da própria aeronave, incluindo: 
1) cloro para piscinas e banheiras; 
2) alvejantes líquidos; 
3) baterias com líquidos corrosivos derramáveis; 
4) mercúrio, exceto em pequena quantidade presentes no interior de instrumentos de medição 
térmica (termômetro); 
5) substâncias oxidantes, tais como pó de cal, descorante químico e peróxidos; 
6) substâncias corrosivas, tais como ácidos e alcalóides; 
7) substâncias venenosas (tóxicas) e infecciosas, tais como arsênio, cianetos, inseticidas e 
desfolhantes; 
8) materiais infecciosos, ou biologicamente perigosos, tais como amostras de sangue 
infectado, bactérias ou vírus; e 
9) materiais radioativos (isótopos medicinais e comerciais); 

344
 h) outros — itens proibidos que não se enquadram nas categorias anteriores: 
1) dispositivos de alarme (excluindo dispositivo de relógio de pulso e de equipamentos 
eletrônicos permitidos a bordo); e 
2) materiais que possam interferir nos equipamentos das aeronaves e que não estejam 
relacionados entre os dispositivos eletrônicos permitidos, tais como telefone celular, laptop, 
palmtop, jogos eletrônicos, pager, que são de uso controlado a bordo de aeronaves; 

345
 i) itens tolerados — itens que são tolerados, respeitadas as especificações que se seguem: 
1) saca-rolhas; 
2) canetas, lápis e lapiseiras, com comprimento inferior a 15 cm; 
3) isqueiros com gás ou fluido com comprimento inferior a 8 cm, na quantidade máxima de um 
por pessoa; 
4) fósforos, em embalagem com capacidade não superior a 40 palitos, na quantidade máxima 
de uma caixa por pessoa; 
5) bengalas; 
6) raquetes de tênis; 
7) guarda chuvas; e 
8) martelo pequeno para uso em exames médicos; 

346
 j) itens proibidos para voos sob elevado nível de ameaça — itens permitidos ou itens tolerados 
que são proibidos no caso de elevação do nível de ameaça da segurança da aviação civil: 
1) qualquer instrumento de corte; 
2) saca-rolhas; 
3) bengalas; 
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A inspeção é realizada em todas as pessoas que queiram ingressar na 

chamada área restrita de segurança, que corresponde ao local de embarque347. 

Para tanto se utilizam de equipamentos de tecnologia348 a fim de rastrear o 

interior de bolsas e mochilas349, bem como detecção de metais no corpo do 

passageiro através da passagem em portal de detecção. Além disso, pode ser 

feita a revista com uso de bastão detector de metais ou a revista manual. 

Pelo artigo 2º da resolução 207350 da ANAC, a competência para a 

realização das inspeções de segurança da aviação civil contra atos de 

interferência ilícitos é dos agentes de proteção da aviação civil, que são 

funcionários contratados pelo operador do aeródromo, podendo ser funcionários 

próprios ou terceirizados de empresas especializadas em serviços auxiliares de 

transporte aéreo351, conforme preconiza a resolução nº 116.  

                                                                                                                                    
4) raquetes de tênis; 
5) qualquer isqueiro; 
6) fósforos, em qualquer quantidade ou apresentação; e 
7) aerossóis. 

347
  RBAC nº 107 - emenda nº 01 
Subparte E - sistema de proteção aplicado a pessoas e objetos controles de segurança 
relativos às pessoas, exceto aos passageiros 
107.111 Inspeção de Pessoas e seus Pertences de Mão 
(a) O operador de aeródromo deve realizar a inspeção de segurança da aviação civil nas 
pessoas e seus pertences de mão, antes do acesso à ARS, devendo manter os recursos 
materiais e humanos necessários para a realização adequada da atividade, em função do nível 
de ameaça e critérios de facilitação, e observando os requisitos estabelecidos em 
normatização específica sobre a matéria. 

348
  RBAC nº 107 - emenda nº 01 
Subparte B – recursos organizacionais, tecnológicos e humanos. 
[...]107.19 Aquisição de Equipamentos de Segurança 
(a) O operador de aeródromo deve adquirir equipamentos de segurança de forma a atender 
aos requisitos deste regulamento. 
(1) Os equipamentos de segurança a serem adquiridos pelo operador de aeródromo devem 
atender as especificações técnicas mínimas dos parâmetros de detecção, calibração e 
operação necessários para assegurar a eficácia e continuidade dos níveis de segurança. 
(2) O operador de aeródromo deve considerar a utilização de tecnologias modernas que 
permitam a execução das medidas de forma eficiente e eficaz, que respeitem a privacidade do 
usuário e promovam a facilitação do transporte aéreo. 
(b) A utilização de equipamentos de inspeção de segurança que adotem tecnologias ou 
conceitos operacionais ainda não previstos pela regulamentação poderá ser realizada 
mediante aprovação prévia da ANAC. 

349
 Com uso de aparelhos de Raios X, scanners, portais etc 

350
 Dispõe sobre os procedimentos de inspeção de segurança da aviação civil contra atos de 
interferência ilícita nos aeroportos e dá outras providências. 

351
 Resolução Nº 116/09: art. 2º Os serviços auxiliares ao transporte aéreo são prestados: 
I - diretamente pelo operador de aeródromo; 
II - diretamente pelo proprietário ou operador de aeronave, nos sítios onde opera, para o apoio 
das próprias aeronaves e das de terceiros, quando operando voos compartilhados autorizados; 
ou 
III - por sociedade empresária contratada, regulada por esta Resolução. 
Parágrafo único. A sociedade empresária referida no inciso III deve ter como objeto social a 
execução dos serviços auxiliares que pretende prestar, com especificação das respectivas 
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O funcionário que executa o serviço de inspeção deve ter certificação 

nesta área de atuação, não sendo um profissional de empresa de segurança 

privada, mas sim com formação específica para a atividade em aeródromo. 352 

Cabe à polícia federal ou, na ausência desta, ao órgão de segurança 

pública responsável pelas atividades do aeroporto, supervisionar as atividades de 

inspeção realizadas pelos agentes de segurança contratados.353 

O procedimento da inspeção encontra-se descrito na resolução 207 e 

consiste em: organizar a fila; estando os passageiros nos locais marcados, são 

direcionados para o pórtico de detecção de metais, ou outro equipamento similar; 

os pertences dos passageiros devem ser por estes acondicionados em bandeja 

de inspeção, incluindo chaves, celulares, câmeras e porta moedas; caso haja 

acionamento do detector de metais o passageiro deve ser inspecionado por 

detector de metais manual para a localização do objeto que ocasionou o 

acionamento, e assim passar novamente pelo pórtico detector de metais; caso 

não seja possível identificar o objeto causador do acionamento do detector de 

metais, o passageiro deve ser submetido à busca pessoal. 

Merece observar que a resolução prevê medidas adicionais de segurança 

a serem aplicadas de forma aleatória, que incluem busca pessoal, inspeção 

manual de bagagem de mão e a utilização de detectores de traços explosivos.354 

Além disso, está previsto, em caso de dúvida, a solicitação por parte dos 

agentes, para que o passageiro retire vestimenta que possa ocultar item proibido, 

tais como casacos ou peças que lhe cubram a cabeça, ou ainda calçado com 

características que permita ocultar algum item proibido. Sendo que, caso não seja 

                                                                                                                                    
natureza e modalidades, vedado o exercício de atividade não regulada pela ANAC, com 
exceção do abastecimento de combustível e do serviço médico especializado e admitindo-se a 
participação no capital de outras sociedades. 

352
 Resolução Nº 116/09: art. 15 [...] 
V - o profissional que executa atividade relacionada à segurança da aviação civil contra atos de 
interferência ilícita deve ter obtido aprovação em certificação exigida para a atividade que 
desempenha, conforme regulamento específico da ANAC; e (Alterado pela Resolução nº 361, 
de 16 de julho de 2015). 

353
 Resolução Nº 207/11: art. 2º A inspeção de segurança da aviação civil contra atos de 
interferência ilícita será conduzida por Agente de Proteção da Aviação Civil - APAC, contratado 
pelo operador do aeródromo, sob supervisão da Polícia Federal ou, na sua ausência, do órgão 
de segurança pública responsável pelas atividades de polícia no aeroporto. 

354
 Resolução Nº 207/11: art. 3º [...] 
V - aleatoriamente e sempre que julgado necessário, os passageiros devem passar por 
medidas adicionais de segurança, que podem incluir busca pessoal, inspeção manual da 
bagagem de mão e a utilização de detectores de traços de explosivos - ETD e outros 
equipamentos de segurança; 
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possível assegurar que o passageiro não porta item proibido, o seu acesso será 

negado. 

No tocante ao critério aleatório, é relevante lembrar que não pode 

configurar discriminação por etnia, religião, sexo ou outra que infrinja o princípio 

da igualdade355, bem como pode vir a infringir o artigo 12 a lei 7716/89, que define 

os crime resultantes de preconceito, 356 caso se verifique negativa de acesso sem 

fundamentação nas normas de acesso e embarque. 

O ideal é que não seja um critério aleatório, mas sim baseado em 

situação objetiva, tais como suspeita em razão de itens encontrados na bagagem. 

A negativa de acesso é cláusula que deve constar no contrato de 

transporte aéreo, conforme obrigação atribuída ao operador aéreo e357definida 

pela resolução 254/12, que aprovou o regulamento brasileiro da aviação civil 108.  

No caso da busca pessoal, esta se dará pelo agente de proteção da 

aviação civil, caso haja consentimento do inspecionado ou por autoridade policial 

caso redunde em suspeita de estar o passageiro portando objeto ilícito.  

Já no tocante a bagagem despachada a inspeção é feita nos volumes por 

meio de equipamento tecnológico358, sendo que, uma vez que haja suspeita de 

que o conteúdo da bagagem seja material proibido lícito ou não, o operador 

acionará o dono da bagagem para que acompanhe a busca manual nos volumes, 

                                            
355

 CR: [...]Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
[...]IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 
[...]Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 

356
 Lei nº 7.716/89. 
Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou 
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. 
[...]Art. 12. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios barcas, 
barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido. 
Pena: reclusão de um a três anos. 

357
 RBAC nº 108: Título: Segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita – operador 
aéreo. Aprovação: Resolução nº 254/12. 
Subparte b - medidas de segurança relativas ao passageiro e à bagagem de mão 
108.25 - Processo de despacho do passageiro e da bagagem de mão 
[...](c) O operador aéreo deve fazer constar no contrato de transporte aéreo: 
[...](2) a informação de que será negado o acesso do passageiro à ARS, bem como o 
embarque na aeronave no caso de recusa em submeter-se à inspeção de segurança da 
aviação civil, sob responsabilidade do operador de aeródromo. 

358
 108.59 Inspeção da bagagem despachada 
(a) O operador aéreo deve realizar inspeção da bagagem despachada, incluindo bagagens de 
trânsito ou conexão, por meios disponibilizados pelo operador de aeródromo ou, se preferível, 
por meios próprios, desde que atenda aos requisitos estabelecidos em normatização específica 
sobre a matéria, e ainda, em constante coordenação com o operador do aeródromo. 
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devendo, ao invés de solicitar o proprietário, acionar a polícia federal ou o órgão 

de segurança pública que presta serviço no aeródromo, caso a suspeita seja de 

material explosivo .359 

Na resolução 362, temos a definição de bagagem suspeita, sendo aquela 

que: “não possui identificação, nem é identificável, abandonada, violada, que 

apresente ruído, exale odor suspeito ou ainda apresente sinais de vazamento de 

substância não identificável.”360  

A bagagem suspeita deve ser isolada e acionado o plano de contingência, 

que constitui-se de ações para mitigar eventual perigo de explosão361. 

Percebe-se que, tendo como finalidade a prevenção de evento danoso 

durante o voo, a inspeção dos passageiros e bagagens caracteriza-se por ser 

efetivada com o uso de instrumentos tecnológicos de precisão, operados por 

agentes privados contratados pelo operador do aeródromo. Assim, as atividades 

dos agentes privados enquadram-se na fiscalização com uso de aparelhos 

tecnológicos de precisão. 

A análise de probabilidade e impacto do evento danoso, prevista na 

resolução 362362, faz parte do procedimento de trabalho do operador do 

aeródromo que deve possuir uma análise de riscos contínua a fim de orientar o 

planejamento da segurança e as medidas consequentes. 

Tais atividades restringem direitos tais como privacidade e liberdade, 

porém em medida de menor impacto. Sob a ótica dos direitos fundamentais, 

                                            
359

 108.59 Inspeção da bagagem despachada 
(b) No caso de suspeita em relação ao conteúdo da bagagem despachada, após a inspeção de 
segurança, o passageiro deve ser requisitado para acompanhar, presencialmente ou por meio 
de imagens, a realização de inspeção manual de sua bagagem, sendo que: 
[...](2) caso a suspeita seja da existência de materiais explosivos que são proibidos para o 
transporte aéreo como bagagem despachada, o operador aéreo deve, ao invés de requisitar a 
presença do passageiro, acionar o setor de segurança do aeródromo e a PF ou, na sua 
ausência, o órgão de segurança pública responsável pelas atividades de polícia no aeródromo. 

360
 RBAC nº 108 - Resolução 362 – 107.3 –Termos e definições  
(13).Bagagem suspeita significa a denominação dada a um volume de bagagem que apresente 
alguma das seguintes características: não identificável, abandonada, violada, que apresente 
ruído, exale odor que indique uma suspeita ou apresente sinais de vazamento de alguma 
substância líquida, sólida ou gasosa não identificável como substância permitida para 
transporte; 

361
 108.67 Bagagem suspeita 
[...](b) O operador aéreo deve manter a bagagem suspeita isolada e acionar o seu plano de 
contingência. 

362
Aprovação: Resolução nº 362/15. 
Subparte b – recursos organizacionais, tecnológicos e humanos 
[...] 107.17 Avaliação de Risco e Planejamento Aeroportuário 
(a) O operador de aeródromo deve elaborar e implementar um processo contínuo de avaliação 
de risco, com o objetivo de orientar o planejamento da segurança aeroportuária. 
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analisado risco (probabilidade) e impacto que consiste, na pior das hipóteses, no 

acidente aéreo, prevalece a segurança do voo sob a privacidade e a liberdade, 

contudo a medida a ser implementada tem que ser necessária e adequada, o que 

se verifica no caso, pois, com o uso de tecnologia a medida usada é adequada 

para a prevenção e é a que menos afeta os direitos. 

Já sob a ótica da legalidade e Estado de direito, verifica-se que a agência 

cumpre a sua função e competência instituída em lei, as normas administrativas 

encontram amparo na competência da agência, a delegação da competência de 

fiscalização a agente privado coaduna-se com a doutrina e jurisprudência pátria. 

Além disso, todos os procedimentos e itens a serem procurados são definidos em 

norma e do conhecimento dos passageiros, bem como a sanção é o não acesso a 

área de embarque, também prevista em norma. 

Por outro lado, o rol de objetos que se quer localizar abrange itens cujo 

porte normalmente é lícito e itens cujo porte pode vir a constituir crime, assim 

existe uma segunda etapa no procedimento, que ocorre quando, após a inspeção 

padrão por parte dos agentes, suspeita-se do porte ou transporte de objeto ilícito, 

passando-se a etapa da busca pessoal ou da bagagem por parte de policial 

federal ou policial (civil ou militar) destacado para prestar serviço no aeroporto; 

esta busca pessoal, com efeito, é meio de investigação de prova, baseada na 

fundada suspeita gerada no procedimento regular de inspeção para embarque. 

Cabe salientar que, não se pode, sob o manto das normas e do interesse 

de que se tenha segurança no voo, desviar-se do motivo da revista para descobrir 

outro tipo de informação que não sejam as necessárias para a segurança do voo, 

além disso, a prática da inspeção exacerbada, que venha a ferir a dignidade do 

inspecionado ou o critério de seleção para inspeção baseado em arbítrio que 

venha a ferir a igualdade e promover a discriminação, constituem condutas 

criminosas.  

 

3.7 REVISTA EM FÓRUM  

 

Também nos estabelecimentos judiciários constata-se o risco de 

ocorrências danosas, que atingem importante atividade para o funcionamento da 

sociedade, por conseguinte, providências no tocante a ingresso são adequadas e 
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necessárias, visto os precedentes de ameaças e ataques, com grave resultado 

para a integridade física e vida dos profissionais que desenvolvem suas 

atividades junto ao poder judiciário.  

Neste contexto que se desenvolvem revistas em entradas de fóruns, 

visando prevenir atentados contra juízes e demais profissionais que lá atuam. 

Como toda revista de ingresso, o objetivo é impedir a entrada ao prédio portando 

o objeto proibido, logo a revista só ocorre em quem pretende adentrar, por outro 

lado baseia-se em revista superficial, para a verificação da posse de arma ou 

objeto metálico que ponha em risco a integridade física. 

O conselho nacional de justiça, em razão de suas atribuições conferidas 

pela CR (art. 103-B, inc. I, § 4º), instituiu a resolução 104/10363, vislumbrando o 

cenário dos últimos tempos, em que se apresentam: crimes de base organizada 

apurados nos processo criminais, entre eles o tráfico internacional de drogas, 

armas e pessoas e a rede de lavagem de dinheiro; a maior frequência de casos 

de ameaças e atentados a juízes que exercem suas atribuições nas varas 

criminais, incluindo a ocorrência de morte de alguns magistrados; a inexistência 

de lei de proteção aos juízes, embora exista proteção às vitimas, às testemunhas 

e aos próprios acusados. 

Pela resolução instituíram-se medidas administrativas para a segurança 

dos juízes e a criação do fundo nacional de segurança, dentre elas o controle de 

acesso aos prédios com varas criminais ou às áreas dos prédios com varas 

criminais e a instalação de aparelho detector de metais, aos quais todos que 

queiram ter acesso às varas criminais e áreas adjacentes devem se submeter, 

ainda que exerçam qualquer cargo ou função pública, exceção feita à escolta de 

presos. 

Também definiu a criação de policiamento ostensivo com agentes próprios 

ou terceirizados, nas varas criminais e áreas adjacentes.  

Anteriormente, em São Paulo com o provimento 811/03 do conselho 

superior da magistratura, já se previam medidas de segurança para o ingresso 

nos prédios e entre os seus considerandos verificou-se: a necessidade de 

resguardar a segurança e integridade física de todos aqueles que adentrem e 

permaneçam no interior das unidades do poder judiciário e; a ocorrência de 

                                            
363

 Disponível em <http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/rescnj_104.pdf> 
acessado em 22 de maio de 2016. 

http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/rescnj_104.pdf
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ameaças e possibilidade de violência contra servidores da justiça, partes, 

promotores de justiça, advogados e juízes. 

Dentre as medidas a serem implementadas durante o expediente forense, 

foram previstas a utilização de equipamentos, fixos ou portáteis para a detecção 

dos objetos, mas também, a revista pessoal, se for o caso.  

As proibições de ingresso abrangem armas de qualquer tipo ou artefatos, 

que possam representar risco para a integridade física daqueles que estejam no 

interior dos prédios, sendo vedado o ingresso com arma, mesmo para quem tem 

autorização legal, excetuando-se os policiais militares ou civis, e agentes de 

segurança bancária em serviço.  

O provimento paulista prevê também a presença de policiais militares, 

agentes de fiscalização ou funcionários, que executarão as revistas nos 

ingressantes, sendo designados e treinados pela diretoria de cada fórum. 

A assessoria policial militar do tribunal de justiça de São Paulo (APMTJ) 

estabeleceu procedimento operacional padrão para a execução da revista nos 

ingressantes, que compreende a organização das filas, a colocação em bancada 

dos objetos metálicos que possam causar interferência nos detectores de metal, 

orientar para a abertura de bolsas e similares a fim de visualização do conteúdo, 

com o objetivo de verificar objetos que possam causar risco à integridade física. 

Previu, ainda, a complementação com busca pessoal e a detenção de 

portador de objeto ilícito para a condução ao distrito policial e adoção das 

medidas de polícia judiciária (flagrante e apreensão). 

O trabalho é em sincronia com os agentes de segurança, cuja 

responsabilidade é de execução da operação com os aparelhos mecânicos ou 

eletrônicos.  

Previu o provimento do conselho superior da magistratura que, também, os 

advogados assim como as pessoas portadoras de maletas, pastas ou outros 

invólucros passem pelo detector e tenham seu conteúdo visualizado, caso o 

sistema indicar a presença de metais.  

Cabe uma observação no tocante à vistoria em pasta de advogado, pois 

depreende-se da própria natureza da profissão o sigilo das informações 

profissionais, assim a proteção aos insumos de trabalho dos advogados foi 

prevista na lei 8906/94 que dispõe dobre o estatuto da advocacia e a ordem dos 
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advogados do Brasil (OAB), notadamente para a análise em tela interessa o 

previsto no art. 7º, inc. II364 e VI letras a), b), c)365. 

Por conseguinte, a pasta que o advogado utiliza para o exercício de sua 

profissão goza de inviolabilidade, bem como o seu acesso nas repartições da 

justiça é livre, visto a necessidade profissional. 

Desta forma, contra a passagem em revista para adentrar ao fórum foram 

impetrados habeas corpus, dentre os quais destaca-se o HC 84270/SP junto ao 

STF, contra a resolução 811/03 do conselho superior de justiça de São Paulo, que 

pleiteava a exclusão dos advogados da revista posto que limitante da profissão, 

além de classificar tal procedimento humilhante, inconstitucional (Art. 5º, e incs. II, 

III, XIV, XV, XLI, LIV da CR entre outros) e ilegal com base no estatuto da 

advocacia art. 7º.  

Na decisão o relator, ministro Gilmar Mendes, concluiu tratar-se do uso da 

proporcionalidade no exercício do poder de polícia, entendendo não haver 

constrangimento nem limitação ao exercício da profissão, sendo indeferida a 

ordem por unanimidade.366 

Em 2012 foi editada a lei 12694/12 que dispõe sobre o processo e 

julgamento colegiado em primeiro grau de crimes praticados por organização 

criminosa entre outras providências, abordou a revista de ingresso em 

estabelecimento judiciário. 
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 Estatuto da advocacia. Art. 7º São direitos do advogado: [...]  
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Pelo seu art. 3º prevê autorização para medidas de segurança dos prédios 

da justiça, destacando controle de acesso, com identificação, especialmente para 

aqueles com varas criminais.367  

A questão envolve debates, mas cabe a conclusão de que se trata de uma 

revista de ingresso em prédio, onde, por obvio, os operadores do direito 

(advogado, promotor e juiz) obrigatoriamente devem acessar para exercer suas 

atividades, no entanto, no local, os juízes e promotores são, sem dúvida, sujeitos 

a ameaças e atentados, precedentes históricos são inúmeros, que indicam o risco 

real e o impacto severo à vida e à incolumidade física.  

Assim, vem da ponderação a prevalência da segurança e a medida 

adequada e necessária é a que menos impacto possa trazer e seja eficaz na 

prevenção do evento danoso.  

Conclui-se, então, que a passagem em portal e a mera visualização de 

bolsa, pasta ou similar, sem se analisar conteúdo seja a menos atentatória aos 

direitos, e a passagem de advogado em portal englobada, desde que livre de 

insinuações ou constrangimentos. 

A operação dos detectores e a visualização por parte de terceirizados é 

válida, desde que não envolva decisão discricionária relevante.  

Eventual suspeita que decorra da operação realizada pelos terceirizados, 

atuará a polícia para fazer a busca pertinente, visando à localização do objeto 

ilícito.  

Por fim, eventual elemento de prova decorrente das ações de revista no 

ingresso em fórum, é admissível em processo, posto a previsão legal, respeitada 

a proporcionalidade (adequação e necessidade). 

 

  

                                            
367

 Art. 3o  Os tribunais, no âmbito de suas competências, são autorizados a tomar medidas para 
reforçar a segurança dos prédios da Justiça, especialmente:  
I - controle de acesso, com identificação, aos seus prédios, especialmente aqueles com varas 
criminais, ou às áreas dos prédios com varas criminais; [...] 
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4 ADMISSIBILIDADE DOS ELEMENTOS DE PROVA ADQUIRIDOS 

NAS ATIVIDADES DE BUSCA PESSOAL  

 

O processo penal, além de um instrumento para o acertamento da verdade, 

constitui-se de uma garantia para o acusado de respeito à sua dignidade e 

direitos individuais. 

A aceitação de uma prova não ocorre a qualquer preço, a busca da 

verdade não é ilimitada, muito pelo contrário o caminho trilhado para se buscar a 

verdade é a essência chave do processo penal. 

Ensina Taruffo que, por um lado, é oportuno considerar que a descoberta 

da verdade é um fim essencial do processo e uma condição necessária para a 

justiça da decisão, todavia, não é o único fim que o processo persegue. Assim, 

conclui que a função epistêmica que o processo pode desempenhar é muito 

importante, mas não é a única. 368 

Discorre Taruffo que o processo é o lugar em que: normas são aplicadas; 

valores são postos em prática; garantias são asseguradas; direitos são 

reconhecidos; interesses são tutelados; escolhas econômicas são feitas; 

problemas sociais são enfrentados; recursos são alocados; o destino e a 

liberdade das pessoas são determinados e tutelados; a autoridade do Estado é 

manifestada.369 

Gomes Filho atesta a complexidade da matéria que versa sobre a prova 

judiciária, tratando-se de tema próprio da filosofia e da teoria científica de um lado 

e de outro um fenômeno cultural vinculado a concepções e paradigmas 

estreitamente relacionados às características de uma determinada sociedade e 

conclui: “não fosse assim, não seriam encontrados, no curso da história ou 

mesmo em ordenamentos contemporâneos, sistemas probatórios variados, que 

têm como base pressupostos ideológicos, culturais, sociológicos que 

correspondem ao modo de ser de cada grupo social”. 370 
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Ensina Gomes Filho que a aceitação da prova envolve questões lógicas e 

epistemológicas, exigindo também incursões nos campos da psicologia e das 

ciências sociais. 371 

Um elemento de prova, a ser valorado pelo magistrado na decisão de um 

processo, percorre um caminho que começa com a investigação de suas fontes, a 

proposição de sua admissão no processo por uma das partes (acusação e 

defesa), a admissão pelo juiz, a produção no processo, para, chegar-se a sua 

valoração pelo julgador. 

Desta forma o tema do presente trabalho se desenha, visando demonstrar 

as questões que envolvem a admissão no processo do elemento resultante da 

fonte colhida em ação de busca pessoal.  

Como visto, um fator conduz para a implementação da busca seja para 

prevenir fato danoso à segurança pública, seja para localizar fontes de prova; em 

qualquer situação, localizada a fonte de prova, esta é apreendida, acautelando-se 

para a extração dos elementos de prova a serem introduzidos no processo; aí ter-

se-ão, via de regra, documentos e provas periciais, cuja admissão será proposta 

no processo penal referente; feita a admissão, a prova é produzida.  

A admissibilidade envolve a verificação da legalidade e proporcionalidade 

com que foi empregado o meio de investigação, mesmo admitido, o elemento de 

prova fruto de meio de obtenção executado ilicitamente, será desentranhado 

assim que for verificada a sua ilicitude. 

Além do objeto, o agente que realizou a busca e eventuais testemunhas, 

também podem se transformar em prova testemunhal no processo, aptos a narrar 

como se deu a busca, a localização e a apreensão. 

 

4.1  DIREITO À PROVA  

 

O direito a prova percorre caminhos diferentes nos ordenamentos jurídicos 

europeus, houve, com efeito, o desenvolvimento de dois grandes sistemas 

probatórios: na Europa continental (civil law), onde se desenvolveu a técnica do 
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inquérito, no qual prevalecia a busca de uma verdade absoluta (admitindo-se 

inclusive a tortura) e; na Inglaterra (common law) com os julgamentos pelo júri 

popular nos quais a atividade probatória fica confiada às partes em um sistema de 

exclusão de provas para evitar que os jurados sejam contaminados por 

informações irrelevantes ou errôneas . 372 

Na Europa continental, mesmo depois das transformações introduzidas no 

processo penal pela revolução liberal do século XVIII, a consagração do sistema 

misto ou reformado permitiu que traços inquisitórios se mantivessem nesse 

sistema, confundindo-se o livre convencimento com uma liberdade pouco 

controlada na aquisição da prova. 373 

Vescovi ensina que na América Latina seguiu-se a tendência da maioria 

dos países ocidentais (europeus) com sistemas processuais penais mistos, 

inquisitivos na etapa inicial ou sumária e acusatório ou dispositivo na etapa de 

plenário (debates). 374 

No tocante aos sistemas mistos (civil law), Avolio375 destaca o 

desenvolvimento do conceito do direito a prova, na segunda metade do século 

XX, que implicaram no reconhecimento do direito de propor meios de prova e 

chegaram ao direito da parte de que as provas indicadas sejam produzidas no 

processo. 

Desta forma, a concepção do direito a prova como direito das partes de 

proporem os meios de prova, denominado na Alemanha “Rechtliches Gehör”, 

nasce de uma decisão da corte alemã de 18 de junho de 1957 em um processo 

civil de natureza inquisitória, que reconheceu o direito autônomo das partes de 

propor meios de prova independente do poder atribuído ao juiz.376 

Posteriormente chegou-se ao princípio de que a prova relevante deve ter a 

sua produção determinada pelo juiz, a corte alemã aduz do preceito do art. 103, 

§1º, do gundgesetz (constituição alemã) o reconhecimento de que as partes têm 

um direito constitucionalmente garantido de verem produzidas no processo as 
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provas indicadas e propostas que representem uma efetiva relevância ou utilidade 

para a resolução da controvérsia; sendo que a este direito corresponde a 

obrigação do juiz de introduzir tais meios de prova. 377 

Também é relevante o disposto no art. 190 código de processo penal 

italiano de 88378, que prevê o direito a prova, incluindo a revogação da admissão, 

que pode ocorrer somente após o juiz ouvir as partes em contraditório.  

Canotilho revela existir um déficit quanto o direito à prova nos textos 

constitucionais, posto que aparece de forma fragmentária. Vislumbra a existência 

do direito à prova “dissolvido” nos princípios de direito e processo penal 

“constitucionalmente consagrados” tais como: “direito de defesa”, “direito ao 

contraditório”, “direito de intervenção no processo”, “proibição de provas ilícitas”, 

“direito de tutela jurisdicional”.379 

Assevera Canotilho que existe um direito constitucional à prova e define 

como : “o direito de uma parte (pessoa individual ou jurídica) representar ao juiz a 

realidade dos fatos que lhe é favorável”. Em sentido lato “poder de demonstrar em 

juízo o fundamento da própria pretensão”, já em sentido estrito: “alegando matéria 

de fato e procedendo à demonstração de sua existência”.380 

De forma mais completa, abrangendo várias fases do processo, Tonini 

define o “direito à prova” como “uma expressão sintética que compreende o direito 

de todas as partes de buscar fontes de prova, requerer a admissão do respectivo 

meio, participar de sua produção e apresentar uma valoração no momento das 

conclusões”. 381 

Canotilho conclui que o direito a prova seria inerente ao “próprio direito ao 

processo”, ou erguer-se-ia como um postulado incontornável do acesso a uma 

ordem jurídica justa. 382 
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Badaró lembra que, no Brasil em razão da adesão ao pacto internacional 

de direitos civis e à convenção americana de direitos humanos, o direito à prova 

de defesa, como regra de direito positivo, foi integrado em nosso ordenamento, 

posto a previsão legal nesses tratados. 383 

Pelo pacto internacional sobre direitos civis e políticos, têm-se no art. 14384, 

os dispositivos relacionados à defesa: dispor de tempo e meios para a defesa; 

estar presente no julgamento para defender-se pessoalmente ou por defensor; de 

inquirir as testemunhas de acusação e obter o comparecimento das de defesa 

para os mesmos fins; de ser assistida por intérprete caso não compreenda o 

idioma do julgamento. Também pela convenção americana de direitos humanos, 

tem-se pelo art. 8385dispositivos muito semelhantes. 

Evidentemente, o direito à prova é de ambas as partes, incluindo o direito à 

prova contrária, destarte, observa Tonini que “as partes têm o direito de, no 

momento da instrução da fase de debates, estarem cientes do quadro probatório 
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de que dispõem” e a parte contrária tem o direito “à admissão de prova que tenha 

por objeto o mesmo fato, sobre o qual se alega (inexistência ou ocorrência de 

forma diversa)”, sendo que a demonstração pode ocorrer ainda que por meio 

diferente do proposto pela parte contrária. 386 

Tonini acrescenta que o juiz fica obrigado a admitir os elementos de prova 

propostos, com exceção das provas proibidas por lei e daquelas que são 

manifestamente supérfluas ou irrelevantes, ficando às partes somente demonstrar 

a provável relevância e, na dúvida, o requerimento das partes deve ser deferido. 

Concluindo “o quantum de prova imposto à parte requerente é baixo” e “o 

reconhecimento do direito à prova acarreta um limite ao poder discricionário 

exercitado pelo juiz”. 387 

Gomes Filho apresenta os limites para a admissão em dois campos: no 

campo extraprocessual (político), com a inadmissibilidade das provas ilícitas; e no 

campo processual: lógico, com a inadmissibilidade das provas irrelevantes ou 

impertinentes, bem como epistemológico (para evitar erros baseados em fatos 

relevantes, mas que podem provocar a inexata reconstrução dos fatos), com 

restrições à confissão do réu ou a ausência de exame de corpo de delito. 388 

Badaró ensina que fato pertinente é aquele que “abstratamente, tem por 

objeto o fato principal ou jurídico”. Já fato relevante é aquele que “tem por objeto 

um fato secundário ou circunstancial, que por inferência, se relaciona com o fato 

principal.” 389 

Grinover lembra que o direito à prova, embora esteja assegurado pela 

constituição, por estar inserido nas garantias da ação e da defesa e do 

contraditório, não é absoluto, encontrando limites. 390 

“E é exatamente no processo penal, onde avulta a liberdade do indivíduo, 

que se torna mais nítida a necessidade de se colocarem limites à atividade 
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instrutória[...]”, discorre Grinover, tratando aqui dos limites do direito a prova 

voltado à acusação, ao Estado acusador.391 

Grinover conclui que “a dicotomia defesa social – direitos de liberdade 

assume frequentemente conotações dramáticas no juízo penal; e a obrigação do 

Estado sacrificar na medida menor possível os direitos de personalidade do 

acusado transforma-se na pedra de toque de um sistema de liberdades 

públicas”.392 

Por fim verifica que a prova é vedada sempre que for contrária a uma 

específica norma legal, ou a um princípio do direito positivo.393Sendo que, as 

regras legais que envolvem o direito a prova constituem normas de tutela da 

esfera pessoal da liberdade, são normas de garantia (advindo diretamente da 

constituição) e o seu descumprimento acarreta a proibição de uso na formação do 

convencimento do juiz.394 

 

4.2 INADMISSIBILIDADE DAS PROVAS ILÍCITAS  

 

Incialmente, nos sistemas europeus continentais, prevaleceram os dogmas 

do “livre convencimento” (visto como presente também na fase de admissibilidade 

das provas) e da “verdade real”, que possibilitavam o uso de provas obtidas por 

meios ilícitos, presente no axioma “male captum, bene retentum”. 395 

Da posição inicial, que aceitava a prova ilicitamente obtida, apenas com a 

punição do responsável pelo ato ilícito na colheita da prova, chegou-se ao 

banimento do processo de tais provas, por mais relevantes que fossem, posto 

vulnerar normas ou princípios constitucionais como intimidade, sigilo das 
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comunicações, inviolabilidade do domicílio e integridade e dignidade da 

pessoa.396 

Assim, nos países da “civil law” a proibição das provas obtidas por meios 

ilícitos “evoluiu por um caminho constitucional”. 397 

Por outro lado, nos sistemas da “common law”, a questão das proibições 

de prova ganhou contornos iniciais visando limitar o conteúdo a ser apreciado 

pelo júri, desta forma Castrillo atesta a importante construção de uma doutrina 

jurisprudencial por parte dos Estados Unidos sobre a admissão do material 

probatório obtido ilicitamente, “illegaly obtained evidence”. 398 

Conforme Díaz Cabiale399, os norte americanos desenvolveram, ao longo 

de mais de um século na jurisprudência federal por meio das “exclusionary rule”, 

as proibições de elementos de prova obtidos por meios ilícitos, chegando na 

proibição absoluta em 1961, até etapas mais recentes em que, por razões de 

política criminal ou mesmo da composição da suprema corte, tal posição foi 

reduzindo seu alcance.  

No Brasil o tema das provas obtidas por meios ilícitos torna-se 

constitucional ao ser introduzido na CR de 88400, bem como no CPP em 2008, 

não obstante em importantes trabalhos o tema foi tratado anteriormente. 

Em estudo de 1976, Grinover, citando estudos de Nuvolone, ensina que a 

proibição de prova pode ocorrer de impedimentos de natureza processual 

(relativos a lógica e finalidade do processo) ou de natureza substancial (relativos 

aos direitos dos indivíduos); a violação do impedimento configura uma ilegalidade 

em ambos os casos, porém, enquanto no primeiro caso será um “ato ilegítimo”, no 

segundo será um “ato ilícito”. 401 
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Acrescenta Grinover que a vedação à prova pode decorrer, não só de 

norma de direito material ou lei processual, mas também deduzida dos princípios 

gerais. 402 

Camargo Aranha definiu: “quando a prova proibida afrontar uma norma de 

direito material falamos em “prova ilícita”; quando colidir com uma de direito 

instrumental, chamamos de “prova ilegítima””. 403E conclui “prova ilegítima diz 

respeito à sua produção no processo; prova ilícita liga-se ao meio e modo usados 

para a sua obtenção, afrontando o direito material”.404  

Já Nucci compreende as provas ilícitas em duas espécies: “a) ilegais, 

quando há violação de norma penal; b) ilegítimas, quando a violação se volta à 

norma processual penal”. Por conseguinte, tanto as ilegais quanto as ilegítimas 

são ilícitas. 405 

Grinover esclarece que “ao prescrever expressamente a inadmissibilidade 

processual das provas ilícitas, a constituição brasileira considera a prova 

materialmente ilícita também processualmente ilegítima, estabelecendo desde 

logo uma sanção processual (a inadmissibilidade) para a ilicitude material”. 406 

Tendência, que visa corrigir possíveis distorções pela inadmissão de 

provas obtidas por meio ilícito, visíveis em casos de excepcional gravidade, é a 

aplicação pelos tribunais alemães de um critério de proporcionalidade, trata-se do 

denominado “Verhältnismässigkeitsprinzip”, usado em caráter excepcional e em 

casos extremamente graves, baseando-se no princípio do equilíbrio entre valores 

fundamentais contrastantes. 407 

Grinover associa o princípio alemão da proporcionalidade com a 

construção jurisprudencial da razoabilidade, desenvolvida na Suprema Corte 

Americana, destacando que, embora reconhecendo os sérios riscos, alguns 

autores admitem que a utilização da proporcionalidade poderia transformar-se em 
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“instrumento necessário para a salvaguarda e manutenção de valores 

conflitantes, desde que aplicada única e exclusivamente em situações tão 

extraordinárias que levariam a resultados desproporcionais, inusitados e 

repugnantes, se inadmitida a prova ilicitamente colhida”. 408 

Lembra também a autora que a posição praticamente unânime que 

reconhece a utilização, no processo penal, da prova favorável ao acusado, ainda 

que colhida com infringência a direitos fundamentais, em última análise, não deixa 

de ser manifestação do princípio da proporcionalidade. 409 

Neste caso a aplicação do princípio de proporcionalidade ocorre na 

prevalência do direito de defesa, também constitucionalmente assegurado, no 

processo penal, que é regido pelo princípio do “favor rei”. Sob outra ótica, tendo 

sido a prova ilícita, colhida pelo próprio acusado, entende-se que a ilicitude é 

eliminada por causas legais, como a legítima defesa, que exclui a 

antijuridicidade.410 

Andrade, em estudos comparativos sobre as proibições de prova entre os 

sistemas: alemão, norte americano e português, apresenta a questão: de um lado 

apontando para a solução no caso em concreto (aplicação da proporcionalidade), 

em outro apontando para a delimitação legal das proibições de prova (normas de 

proibição). 

Por conseguinte Andrade enxerga que o direito das proibições de prova 

obedece a uma acentuada tensão para o caso concreto e o centro da questão 

está na grande quantidade de casos que se apresentam e a dificuldade dos 

legisladores e doutrinadores em antecipá-los e modelá-los normativamente. 411 

Por outro lado existe a importante crença em limites intransponíveis à 

prossecução da verdade em processo penal. 412 

Discorre Andrade “é conhecido o longo e doloroso processo de génese e 

afirmação desta cultura do processo penal. Que, no essencial, se confunde com o 
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desenvolvimento histórico da superação dos modelos inquisitórios e triunfo dos 

princípios basilares do processo de estrutura acusatória.[...]”.413 

Voltando-se para a ação ilícita que torna o elemento de prova inadmissível 

verifica-se que compreendem em sua maioria as ações de coleta das fontes de 

prova, ou seja, a aplicação dos meios de obtenção de prova durante as 

investigações policiais.  

Destarte um dos efeitos importantes das proibições de prova é, para os 

órgãos policiais, a exigência de procedimentos voltados ao respeito às liberdades 

fundamentais. O Estado através dos órgãos policiais figura como destinatário das 

regras éticas para as ações de coleta de fontes de prova. 

A relevância das proibições como balizador da ação da polícia pode ser 

constatada, na observação de Andrade sobre a aceitação no sistema norte 

americano das provas ilícitas colhida por particulares. 

Discorre o autor que os sistemas privados de segurança não têm a sua 

atuação limitada pelas exigências que recaem sobre a polícia e exemplifica: os 

vigilantes dos supermercados ou estabelecimentos de venda direta ao público 

não estão, na resposta direta aos casos de roubo, condicionados por qualquer 

sucedâneo dos “Miranda-warnings”; nada, por isso, parecendo contrariar a ulterior 

valoração processual dos elementos por eles obtidos. 414 

Logo, nos Estados Unidos, a maior rigidez nas regras de coleta de provas 

se aplica ao Estado, tornando claro naquele país o objetivo das regras de 

exclusão de também de disciplinar os órgãos policiais neste mister, coibindo 

abusos do poder público. 

Também as provas derivadas da ilícita são inadmissíveis, aspecto 

desenvolvido pela suprema corte americana, na teoria dos frutos da árvore 

envenenada, segundo a qual o vício da planta se transmite a todos os seus 

frutos.415 

Ensina Grinover que, na posição mais sensível às garantias da pessoa 

humana, e consequentemente mais intransigente com os princípios e normas 
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constitucionais, a ilicitude na obtenção de prova transmite-se às provas derivadas, 

que são, assim, igualmente banidas do processo.416 

No entanto, as provas derivadas das ilícitas, quando não estiver evidente o 

nexo causal ou quando puderem ser obtidas por outra fonte independente, 

poderão ser admitidas, entendendo como fonte independente aquela que por si 

só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução 

criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova, conforme a previsão no 

CPP, art. 156, § 2º. 

Cabe salientar a lição de Badaró no tocante a introdução no processo das 

provas obtidas por meios ilícitos, lembra o autor que o critério da inadmissibilidade 

impede o ingresso no processo de uma prova ilícita, porém, na grande maioria 

dos casos, o reconhecimento da ilicitude ocorre após o ingresso da prova, logo, 

não será um caso de inadmissibilidade, mas sim de desentranhamento, cuja 

dinâmica procedimental, sob o aspecto cronológico, não terá diferença prática da 

nulidade.417 

O autor apresenta outras semelhanças entre o regime das nulidades e da 

ilicitude das provas, tais como a própria transmissão da ilicitude para as 

derivadas, pois da mesma forma a nulidade do ato declarada causa a dos atos 

que dele dependam, ou ainda a proibição de valoração.418 

 

4.3 TIPICIDADE DOS MEIOS DE PROVA E DOS MEIOS DE OBTENÇÃO DE 

PROVA  

 

Tanto os meios de prova como os meios de obtenção de prova podem ser 

classificados no tocante a sua previsão legal como nominados ou inominados e 

no tocante a previsão de seu procedimento como típico ou atípicos. 

Scarance Fernandes elenca as situações possíveis de tipicidade ou 

atipicidade da prova em cinco: a) o meio de obtenção ou de produção de prova 

está previsto e é regulado mediante procedimento próprio; b) o meio de obtenção 
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ou de produção de prova está previsto, não está regulado, mas há remissão ao 

procedimento a ser seguido; c) o meio de obtenção ou de produção de prova está 

previsto, não está regulado e não há remissão a nenhum procedimento a ser 

seguido; d) o meio de obtenção ou de produção de prova é apenas referido 

nominalmente, sem qualquer regulamentação ou remissão ao procedimento a ser 

seguido; e) o meio de obtenção ou de produção de prova não é sequer referido.419 

Logo, serão típicos os meios de obtenção ou de produção de prova nas 

situações descritas nas letras “a” e “b”, e atípicos nas situações das letras “c”, “d” 

e “e”. Já no tocante a nominação legal do meio tem-se que serão nominados nas 

situações descritas nas letras “a”, “b”, “c” e “d” e inominados na situação da letra 

“e”. 

Ensina Scarance Fernandes que a produção de prova atípica é 

normalmente permitida com fundamento nas ideias de liberdade probatória e de 

não taxatividade dos meios de prova, bem como para os que aceitam o princípio, 

pela invocação do princípio da verdade material. 420 

Igualmente Taruffo acrescenta que a vedação teria o inconveniente de 

bloquear o caminho do processo às inovações tecnológicas e científicas, o 

contrário permitiria uma apuração mais completa e confiável, “mesmo antes que o 

legislador – cedo ou tarde – dê-se conta da necessidade de prevê-las como 

normas expressas.” Também sob a perspectiva epistêmica a vedação é 

inaceitável, pois nenhum cientista ou historiador deixaria de levar em conta um 

dado cognoscitivo ou uma informação útil. 421 

Na Itália a regra sobre a aceitação dos meios de prova atípicos está 

prevista no art. 189422 do código de processo penal que prevê a admissibilidade 

de prova não disciplinada em lei se esta é idônea a assegurar o acertamento dos 

fatos e se não prejudicar a liberdade moral da pessoa, sendo que o juiz fará a 

admissão, ouvidas as partes sobre qual modalidade se fará. 
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No Brasil a obtenção ou produção de prova atípica é admitida com fulcro 

na regra de não taxatividade dos meios de prova, por aplicação analógica do 

código de processo civil art. 369423, bem como da previsão no CPPM art. 295. 424 

Ensina Scarance Fernandes que o problema da ilicitude coloca-se mais em 

relação aos meios de investigação ou de obtenção de prova porque, quase 

sempre, eles importam restrição ou ameaça de restrição a direitos individuais. 425 

Em razão disso o autor explica que a regra deve ser a tipicidade dos meios 

de obtenção, dependendo, por conseguinte a coleta da fonte de prova de lei que 

indique as hipóteses em que a restrição para a aquisição da fonte de prova será 

possível e os limites em que será permitida. Já, quando o meio de investigação 

atípico não implicar em interferência em direito individual será possível a sua 

utilização. 426  

Destarte temos que o meio de investigação deve ter sua previsão em lei, 

com as restrições aos direitos e limites definidos, ultrapassados esses limites, 

entra-se na ação ilegal e os elementos são inadmissíveis. 

A busca pessoal como meio de investigação de prova tem sua previsão e 

procedimento previstos, seja no CPP no art. 240 e seguintes, seja no CPPM no 

art. 180 e seguintes. Também nestes diplomas legais têm-se medidas preventivas 

de polícia, que seguem os procedimentos da busca como meio de investigação.  

Como já visto, outras atividades de buscas em pessoas com finalidade 

preventiva são previstas em leis próprias, tais como estatuto do torcedor, leis 

estaduais regulando a revista em entrada de presídios, entre outras, além de 

normas administrativas, como as emitidas pela ANAC no tocante a revista para 

embarque, tais buscas têm procedimentos próprios, com semelhanças no tocante 

a atingir amplamente os indivíduos, pois normalmente compreendem todas as 

pessoas que queiram adentrar no local, ou estejam no local; bem como na 
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profundida com que é realizada, revista superficial manual ou com aparelho 

detector427, e busca em pertences apenas para visualizar conteúdo. 

 

4.4 ADMISSIBILIDADE DOS ELEMENTOS DE PROVA ADQUIRIDOS NAS 

BUSCAS  

 

4.4.1 investigação das fontes de prova  

 

Tratar da admissibilidade dos elementos de prova decorrentes das ações 

de busca pessoal como meio de obtenção ou investigação de fontes de prova, 

implica verificar, inicialmente, a regular execução da ação de busca, seja pelo 

aspecto do fundamento em concreto428 com que foi implementada, seja pela 

execução que deve respeitar a dignidade do visado e ser compatível (adequada) 

com o que se está procurando, seja ainda, pelo grau de invasividade que deve ser 

na medida necessária.  

Cabe lembrar que a maioria das buscas é realizada sem mandado, sendo 

cinco as situações de buscas em pessoas no processo penal brasileiro: mediante 

ordem judicial, visando localizar objetos relacionados a determinado delito; 

independente de ordem judicial, visando localizar objetos relacionados a 

determinado delito; visando localizar instrumentos destinados a fim delituoso; em 

decorrência da prisão; no curso de busca domiciliar. 

Por outro lado têm-se buscas preventivas, que possibilitam a localização 

das fontes, seja diretamente (realizada durante a própria busca preventiva e pelo 

próprio agente), seja indiretamente quando redunda dela indicação de que o 

revistado possui oculto objeto ilícito (seja por submissão a aparelho de tecnologia, 

seja pela própria busca que não se aprofundou); no segundo caso, quando 

necessário, nova busca de um grau de invasividade maior é implementada, pelo 

próprio agente (se tiver competência legal) ou por outro que tenha competência 

legal conforme o caso. 
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Como visto anteriormente, toda busca possui dupla função no tocante a 

prática de crimes, preventiva e repressiva, mirando somente as situações em que 

já se tem um crime precedente, seja por estar sendo investigado, seja por 

vislumbrar-se um flagrante, ou até por suspeita de posse de objetos ilícitos (sem 

haver investigação e sem configurar flagrante); tem-se como finalidade imediata a 

repressão deste delito.  

Cabe destacar que, irá prevalecer o direito a prova, a persecução penal e a 

defesa social sobre as liberdades individuais, quando presentes fundamentos 

legais desses casos de busca, já previstos em lei processual penal.  

Já no tocante ao grau de invasão da privacidade têm-se a seguinte 

graduação de buscas: busca superficial, busca padrão e busca minuciosa. 

Por conseguinte, deve-se usar, dentre as possibilidades de busca pessoal 

quanto ao grau de invasão, a que se encaixar como necessária e adequada para 

o fim em concreto almejado, visto a proporcionalidade que deve prevalecer 

quando se restringem direitos e liberdades fundamentais. 

Tendo o crime em concreto como ponto de partida, o procedimento mais 

adequado e necessário deve visar localizar os objetos relacionados com este 

crime, cabendo observar que as buscas podem ter um amplo escopo de objetos a 

localizar, isto posto, normalmente a busca será padrão.  

Localizado o objeto e configurando flagrante, passa-se a busca para 

prevenir ocorrências no transporte do preso e depois para introduzi-lo na 

carceragem.  

Podem ocorrer, no entanto, não conformidades, seja no tocante ao 

fundamento, seja no tocante ao procedimento, que podem configurar abuso 

criminoso e tornar o meio ilícito, sendo que, nesses casos, os elementos colhidos 

não poderão ser admitidos no processo. 

No que concerne ao fundamento, para a finalidade de localizar fontes de 

prova, como visto, exige-se fundada suspeita para as situações de busca pessoal 

(com mandado e sem mandado), o que implica em um fundamento que não 

configure crime de discriminação ou abuso de poder.  

Conforme já foi visto, a fundada suspeita deve ser baseada em elementos 

objetivos, destarte na decisão do STF sobre o HC 81305-4 de Goiás, foi decidido 

que a busca deve basear-se em fato concreto e não em elementos subjetivos do 
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policial, posto o constrangimento que causa e os direitos e garantias individuais 

que são ofendidos caso sejam referendadas tais buscas com abuso de poder. 

Também os doutrinadores brasileiros têm se pronunciado sobre a 

imprecisão do termo “suspeita” no sentido de disciplinar uma ação de busca 

calcada em elementos que justifiquem a restrição às liberdades públicas; 

elementos objetivos conforme propõe Gomes Filho429ou indícios como propõem 

Pitombo430 e Badaró.431 

Já nas buscas iniciadas com a finalidade preventiva, o fundamento 

específico relaciona-se com o evento danoso que se quer evitar, seja previsto em 

lei, seja previsto em norma administrativa, sendo que, o desvio deste fundamento 

configura o desvio de função, contaminando a ação de ilicitude.  

 

4.4.1.1 Ações policiais nas buscas em pessoas  

 

Para poder melhor sistematizar as situações que se apresentam lícitas, em 

consonância com o presente estudo será tratada a busca em seus aspectos 

técnicos policiais, onde vislumbram-se oito momentos na ação policial face a 

busca em indivíduo suspeito: 1) o acionamento da polícia; 2) a atenção do policial 

a determinado individuo; 3) a abordagem; 4) a identificação; 5) a busca; 6) o 

desapossamento do objeto; 7) a condução e; 8) a formalização da busca e da 

apreensão. Cada momento tem o seu correto fundamento e a sua correta 

aplicação. 

O policial pode ser acionado via sistema de emergência 190432, quando o 

solicitante efetua uma chamada, normalmente por telefone para o serviço de 

                                            
429

 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Notas sobre a terminologia da prova (reflexos no 
processo penal brasileiro). In YARSHELL, Flávio Luiz; MORAES, Maurício Zanoide de, 
(coord.). Estudos em homenagem à profa Ada Pellegrini Grinover. 1 ed., São Paulo: DPJ 
Editora, 2005, p. 312. 

430
 PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos, Da busca e apreensão no processo penal, 2 ed., São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 144. 

431
 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 3 ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2015, p. 496. 

432
 O sistema de emergência abrange um centro de operações, que é uma central de contato entre 
a população e a polícia (atualmente têm-se buscado inserir no mesmo centro, as polícias civil e 
militar, o corpo de bombeiros, o serviço de atendimento médico de urgência, serviços de 
engenharia de tráfego entre outros); o procedimento inclui: um serviço de atendimento que 
recebe as ligações via fone de emergência 190 (também tem se introduzido outros meios: 
SMS, email, chat etc.) e um serviço de despacho de ocorrências que recebe as ocorrências 
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emergência e descreve uma ocorrência em que haja necessidade de intervenção 

policial, neste caso os fundamentos que provocaram o chamamento inicial são 

ditados pelo solicitante, sendo que seus dados e as conversações ficam 

registrados. 

Uma outra possibilidade, é o policial ser alertado por transeunte que indica 

ao policial situação em que deva intervir, passando os detalhes da ocorrência 

verbalmente. Por fim o próprio policial, em seu patrulhamento preventivo normal, 

depara-se com eventual ocorrência em que deva intervir. Por outro lado pode 

acontecer o chamado em decorrência de buscas preventivas, como já visto. 

Quando realizada em razão de ordem judicial, o acionamento e os 

fundamentos estarão descritos na ordem, nesses casos normalmente a ordem 

vem junto com mandado de busca domiciliar. 

Uma parte do fundamento da suspeita, então, virá do próprio acionamento, 

seja pelos registros do centro de emergência, seja pelas anotações na via pública 

de dados de solicitante, seja da busca preventiva, incluindo aí a feita por meios 

eletrônicos ou mecânicos. 

Na decisão da apelação criminal 0048170-43.2012.8.26.0564/São 

Bernardo do Campo, o relator desembargador Marco Nahum descreve o 

momento em que o policial recebe os fundamentos da busca via centro de 

operações (um roubo a veículo), bem como a atenção ao amassado do 

veículo.433Tais fundamentos foram importantes para a decisão judicial. 

A próxima atividade, que é a atenção do policial ao individuo visado, que 

consiste em localizar o individuo indicado pelo solicitante, momento em que se faz 

observação de sua conduta, e que podem ser visualizados casos de flagrante ou 

de fuga, que justificam plenamente a ação, também estando previstos nos 

ordenamentos de Portugal e Itália como causa de busca pessoal sem mandado. 

Por outro lado conferindo as características com as descritas pelo 

solicitante e avaliada a situação pelo policial, o indivíduo será abordado e 

identificado, quando se verificará a sua reação e a necessidade de busca. A 

                                                                                                                                    
cadastradas pelo atendimento que necessitem de despacho de viatura e emite, via rádio, os 
dados da ocorrência para atendimento.  

433
 “O policial militar [...] informou que estava em patrulhamento de rotina quando foi noticiado via 
COPOM a ocorrência de um roubo. Cerca de quinze minutos depois avistou o veículo parado, 
sendo que estava amassado. O réu estava dentro do carro na posse de um simulacro de arma 
de fogo. Foi reconhecido pelas vítimas como autor do delito (fls. 131).” (Apel. Crim. 0048170-
43.2012.8.26.0564/São Bernardo do Campo, Relator Des. Marco Nahum, 1ª cam. dir. crim. 
TJSP, J. 25.11.2013). 
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busca decorre, então, do crime descrito pelo solicitante, bem como das reações 

do visado que confirmem as suspeitas. 

Na decisão da apelação criminal 0001153-29.2012.8.26.0655/Várzea 

Paulista, o tema da observação policial foi abordado pelo relator Marco Nahum, 

nesse caso para afastar nulidade pelo fato do acionamento decorrer de denuncia 

anônima; a denúncia apenas levou os policiais até o local, a abordagem resultou 

da observação da chegada e movimentação do individuo citado na denuncia, 

vindo a confirmar a posse de entorpecente.434  

Em outro caminho a busca decorre da ação preventiva, que pode localizar 

o objeto de forma direta (pelo próprio agente) ou gerar suspeita e ser localizado 

por busca já como meio de investigação (por agente legalmente competente). 

Antes da busca, a abordagem requer análise, pois é nesse momento em 

que a liberdade de circulação é cerceada, bem como existe o maior risco, seja de 

uma reação violenta do visado, seja de uma fuga, seja de causar constrangimento 

ou atingir a dignidade do visado, enfim, os policiais estarão em risco, como 

também o visado.  

Sobre a abordagem policial, tramita no congresso nacional projeto de lei, 

que estabelece graduação para a sua implementação. Assim pelo PL 4608/12, 

reconhece-se na abordagem três níveis435, o primeiro nível chamado de mera 

fiscalização, o segundo nível seria a abordagem amparada pela fundamentada 

suspeita e no terceiro nível a prisão de individuo em prática delituosa, cabe a 

observação de que a abordagem por fundamentada suspeita do segundo nível se 

                                            
434

 “As provas produzidas em decorrência de denúncia anônima foram produzidas por ato de ofício 
das autoridades policiais. Não há que se falar em nulidade. A referida denúncia apócrifa 
apenas levou os policias a constatarem a prática ilícita. Os policiais dirigiram-se ao local e 
passaram a observar a movimentação do réu. Inexiste qualquer ilegalidade nesta prática. 
Entendimento contrário subverteria o sistema jurídico-penal.” (Apel. Crim. 0001153-
29.2012.8.26.0655/Várzea Paulista, Relator Des. Marco Nahum, 1ª cam. dir. crim., J. 
23.09.2013) 

435
 PL 4608/12: art. 3º A abordagem e o uso de armas de fogo obedecerão à seguinte gradação: 

I – na abordagem de mera fiscalização, os agentes das autoridades policiais procederão de 
forma cortês, exigindo, inicialmente, a apresentação de documento de identificação, enquanto 
as armas permanecerão travadas, no coldre; 
II – na abordagem por fundada suspeita, as armas, carregadas e travadas, permanecerão 
apontadas para o solo, na “posição sul”, e os agentes ordenarão que as pessoas a serem 
revistadas fiquem de costas, afastem as pernas e entrelacem os dedos na nuca, procedendo a 
busca pessoal em seguida; e 
III – na abordagem de infrator da lei, as armas, carregadas e destravadas, serão apontadas na 
direção geral do infrator, na “posição terceiro olho”, sem mirá-lo diretamente, dedos ainda fora 
do gatilho, seguindo-se a revista e a imobilização por um dos agentes. 
Parágrafo único. Os procedimentos preconizados nos incisos II e III, em regra, só serão 
realizados quando houver superioridade numérica 
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se confirmar gerará a prisão de criminoso portando os objetos: instrumentos do 

crime ou produto da atividade delituosa. 

De acordo com o PL na abordagem de mera fiscalização o policial não 

deve usar a arma, que permanece no coldre, e consiste em interpelação do 

visado e verificação de seus documentos, situação caracterizada como 

preventiva. 

Na situação de fundamentada suspeita, ou seja, com o fundamento 

previsto na legislação processual penal brasileira, o policial utiliza a arma 

apontada para o solo na chamada “posição sul” e emite a voz de comando para 

que as pessoas visadas adotem a posição de costas para os policiais, com os 

dedos entrelaçados na nuca e pernas entreabertas de forma a possibilitar a busca 

pessoal. 

No último nível, quando da prática de crime o PL prevê na abordagem o 

uso de arma apontada na direção geral do infrator, propondo que se tenha a 

cautela de segurança de se manter os dedos ainda fora do gatilho, entre outros 

cuidados, segue-se, então, a revista e a imobilização por um dos policiais. 

Ponto importante da abordagem que é a voz de comando para o visado, 

em caso de suspeita de crime, alertando para manter as mãos em local visível, 

quando da aproximação dos policiais não foi citado. 

O projeto entra em aspectos da técnica policial, e questões que envolvem o 

uso da arma de fogo, que devem ser cotejados com as hipóteses legais de 

legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, sendo temerário abordar o 

uso de arma sem esses contornos, porém serve como guia para compreender o 

momento importante que é o da abordagem, vindo preceder a busca ou não, 

conforme o caso. 

Constrangimento ou ação abusiva durante a abordagem gera a ilegalidade, 

contaminando eventual elemento a ser apreendido, antes mesmo de ser realizada 

a busca. 

Durante a busca propriamente dita, tendo como norte o crime anterior que 

se tem notícia por solicitante, ou que se suspeitou, procede-se à ação adequada e 

necessária para a realização. Como visto a busca geralmente é a padrão, que 

envolve a apalpação da cintura, axilas, pernas, bem como verificação de bolsos, 

sapatos e pertences.  



157 
 

A busca minuciosa ocorrerá somente em casos em que, evoluindo a 

revista, fique claro que o objeto encontra-se por debaixo das vestes ou em 

esconsos naturais (caso em que deve ser feita por profissional da área da saúde), 

ou ainda na diligência já iniciada com a indicação objetiva de que o objeto esteja 

assim oculto.  

Cabe asseverar que o local em que será feita tanto a abordagem, quanto a 

busca, deve levar em conta aspectos técnicos como a segurança dos policiais, do 

visado e de terceiros, bem como aspectos éticos que envolvam a dignidade do 

visado assim pode-se, inclusive acompanha-lo a distância para abordá-lo 

somente em local seguro ou que não cause constrangimento. 

Após a busca, havendo sido encontrado o objeto ilícito, proceder-se-á à 

condução ao distrito policial para análise do delegado de polícia e o registro da 

apreensão, bem como da prisão em flagrante se for o caso. Na condução e na 

introdução a carceragem é feita revista visando à segurança do preso e dos 

demais, conforme se depreende da previsão no art. 244 do CPP. 

Neste ponto, importante questão foi posta no PL do novo código de 

processo penal436 que prevê o registro das buscas feitas, independente do 

sucesso ou não da localização do objeto, bem a obrigação de comunicar à 

pessoa revistada os motivos e os fins da diligência, tais informações poderão 

constituir importante repositório para verificações e controle da ação policial, bem 

como poderão ser úteis para a verificação da legalidade da ação que redundar na 

proposição de elemento de prova, podendo ela mesma servir de fonte de prova. 

Um grande número de ações de busca é executado, normalmente pela 

polícia militar, que conta com maior efetivo, e levada para registro pela polícia 

civil. 

Por conseguinte, no distrito policial, a ação de busca é avaliada pelo 

delegado de polícia, que adota providências no tocante a regularidade das ações, 

efetuando a prisão em flagrante, apreendendo o objeto; já a conduta do policial é 

avaliada, no tocante a eventual crime militar (lesão corporal) pelo oficial de 

                                            
436

 PL 8045/10: art. 230. A busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando 
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que 
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, o executor informará os motivos e 
os fins da diligência à pessoa revistada, devendo registrá-los em livro próprio, onde constarão, 
ainda, os dados do documento de identidade ou outros que permitam identificar a pessoa 
submetida à busca.” 
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serviço, no tocante a crime comum (tortura, abuso de poder) pelo delegado 

plantonista. 

Outro momento em que a diligencia policial de busca pessoal é avaliada, 

ocorre, nos casos de prisão em flagrante, durante a audiência de custódia, sendo 

também finalidade de tais audiências a verificação de tortura ou maus-tratos ao 

preso, entre outras irregularidades.437  

 

4.4.1.2 Ilícitos praticados durante busca pessoal  

 

A ação policial mal implementada, pode redundar em prática de crime, seja 

pelo fundamento (discriminação racial), seja pela forma (lesão corporal, abuso de 

poder e tortura), assim verificar-se-á algumas não conformidades que podem 

acontecer.  

 

4.4.1.2.1 inconformidades na busca feita em mulher  

 

O código de processo penal, como regra geral, determina que a busca 

pessoal em mulher seja feita por agente mulher, porém, prevê a possibilidade 

dessa realização por homem em casos de retardamento ou prejuízo da 

ocorrência, conforme previsto no art. 247 do CPP e 183 do CPPM. 

Pitombo recorda que, quando da edição do CPP em 1941 era exíguo o 

número de mulheres atuando como agentes da autoridade policial ou judiciária, 

mas que atualmente já não se pode dizer o mesmo, defende a autora que apenas 

a demora, que acarretar o perecimento concreto do que se procura, justifica a 

exceção legal. 438 

                                            
437

 [...] Durante a audiência, o juiz analisará a prisão sob o aspecto da legalidade, da necessidade e 
da adequação da continuidade da prisão ou da eventual concessão de liberdade, com ou sem a 
imposição de outras medidas cautelares, e poderá avaliar também eventuais ocorrências de 
tortura ou de maus-tratos, entre outras irregularidades. [...] extraído do sítio 
<http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/mapa-da-
implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil> acessado em 09 de agosto de 2016. 

438
 PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos, Da busca e apreensão no processo penal, 2 ed., São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 160. 

http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil
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Já na edição do CPPM em 1969 a situação era outra, porém remanesceu o 

dispositivo no art. 183439, e também no projeto de lei no novo código de processo 

penal, permanece a prevalência do prejuízo ou atraso da diligência sobre os 

direitos da mulher, assim, no mesmo artigo que apregoa o respeito à dignidade da 

pessoa, permite-se a sua execução por homem nos casos em que importar 

retardamento ou prejuízo da diligência, art. 231 do PL 440.  

Lopes Junior assevera que a garantia da busca cai por terra, bastando que 

a autoridade policial executante da medida argumente que esperar até a chegada 

de outra mulher implicaria retardamento ou prejuízo da diligência, concluindo que 

o caminho para a ineficácia do dispositivo é dado por ele mesmo. 441 

Verificando-se os direitos envolvidos tem-se de um lado o direito a prova, a 

persecução penal, a defesa social e a busca da verdade, já de outro a dignidade 

da visada, o seu pudor individual e a intimidade e a vida privada. 

Reduzindo-se tem-se um retardo na eventual coleta de fonte de prova de 

um lado e de outro o pudor individual e a dignidade violados e a intimidade 

restringida; ou ainda, perecimento da eventual fonte de prova de um lado e de 

outro continuam os direitos individuais violados. 

A dignidade é o principio fundante do ordenamento brasileiro, e um dos 

limites à prossecução da verdade em processo penal referidos por Andrade ao 

tratar de horizonte normativo das proibições de prova em contraposição ao 

caminho do uso da proporcionalidade.442O autor vislumbra na dignidade uma das 

possibilidades de limites ao uso da ponderação. 

Outro valor atingido é o pudor individual, também relacionado à dignidade, 

pudor segundo o dicionário Michaelis significa: 1) sentimento de timidez ou 

vergonha, produzido por algo que possa ferir os padrões morais e/ou éticos; 2) 

sentimento de recato relacionado à área da sexualidade; pudicícia.443 Isto posto, 

em observação referente aos padrões brasileiros morais, verifica-se que a busca 

                                            
439

 CPPM: art. 183. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento 
ou prejuízo da diligência. 

440
 PL 8045/10: art. 231. A busca pessoal será realizada com respeito à dignidade da pessoa 
revistada e, quando em mulher, será feita por outra, se não importar retardamento ou prejuízo 
da diligência.  

441
 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 9 ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 720. 

442
 ANDRADE, Manuel da Costa. Sobre as proibições de prova em processo penal. Coimbra: 
Coimbra Ed., 2006, p. 118. 

443
 Pesquisado no dicionário Michaelis no sítio <http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f= 
0&t=0&palavra=pudor> em 11 de agosto de 2016.  

http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=%200&t=0&palavra=pudor
http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=%200&t=0&palavra=pudor
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efetuada na mulher infringe tais padrões, submetendo-a a ser apalpada ou até 

despida conforme o caso, em ação praticada por homem.  

Neste cenário a busca em mulher feita por homem não se justifica e a sua 

realização constitui atentado aos direitos da visada, contaminando, eventual 

elemento colhido com a inadmissibilidade em razão de ilicitude. 

Já em um cenário, partindo de um caso concreto, em que a mulher atentou 

contra a vida de outrem, utilizando-se de arma e a está portando ou está na 

iminência de usar arma que traz sob as vestes, justifica-se que seja desapossada 

e contida, mas a continuidade da busca ocorrerá com a chegada de policial 

feminina. 

Fazendo o raciocínio indutivo para chegar aos direitos fundamentais, parte-

se deste caso concreto, para concluir que a vida humana em risco em um lado da 

balança, justifica a sua prevalência sobre os demais direitos, são situações de 

legítima defesa e estado de necessidade ou muito próximas a isso, assim age-se 

visando evitar o implemento de iminente ou potencial agressão, provável de 

acontecer se a ação, que consiste no desapossamento da mulher visada das 

armas que esteja portando em situação de rápido emprego, não for efetuada 

desde logo. 

Já foi noticia o recolhimento à prisão masculina de uma adolescente que 

havia praticado um crime, em local que não possuía compartimento para 

apreensão de adolescente ou ainda cela para mulheres, um caso de extremo 

absurdo em que prevaleceu a defesa social sobre os direitos do ser em 

desenvolvimento à dignidade, à integridade física, ao pudor individual, que conduz 

ao raciocínio de que o Estado brasileiro deve investir para que casos assim, que 

podem ter menor ou nenhuma repercussão, mas que atingem a dignidade das 

pessoas, não ocorram. 

Destarte, exige-se que a polícia tenha um contingente feminino em pronto 

emprego para as situações de busca em mulher que se apresentarem, a fim de 

conciliar a persecução penal com a dignidade humana, como deve haver recursos 

para uma série de outras demandas da sociedade. 

Se assim não for, que prevaleça a dignidade.  
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4.4.1.2.2 Crime de abuso de poder e de tortura  

 

Com a edição da lei 4.898/65, que regula o direito de representação e o 

processo de responsabilidade administrativa, civil e penal em caso de abuso de 

autoridade, instituíram-se tipos penais para as condutas abusivas dos agentes do 

Estado no exercício de suas funções. 

Assim o art. 350 do CP, que prevê condutas referente à abuso de 

autoridade, encontrou norma de especial mais recente que disciplinou a matéria, 

por isso entende-se derrogado o disposto do CP pelo princípio da especialidade, 

“lex specialis derogat legi generali”. Também, como foi visto, o art. 151 do CP, 

que traz dispositivo sobre a violação de correspondência, pode ser tido por 

derrogado. 

Os crimes previstos na lei 4898/65, posto a cominação legal de detenção 

de 10 dias a seis meses, prevista no art. 6º, § 3º, são regidos pela lei 9099/95 no 

tocante ao procedimento sumaríssimo. 

Os bens jurídicos atingidos são a liberdade de locomoção, a inviolabilidade 

de domicílio, sigilo de correspondência, liberdade de consciência e de crença, 

liberdade de associação, direitos e garantias legais assegurados ao exercício 

profissional e a incolumidade física do indivíduo, todos direitos fundamentais 

previstos na CR brasileira.  

O tipo penal abrange 11 condutas, das quais destacamos três que se 

relacionam com as atividades de busca pessoal: 1) a primeira e mais genérica, 

vem no art. 3º e constitui atentar contra os direitos fundamentais nele elencados; 

2) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento 

não autorizado em lei; 3) deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz competente 

a prisão ou detenção de qualquer pessoa. 

Os atentados aos direitos e liberdades previstos no art. 3º de forma 

genérica, podem ocorrer em concurso com os crimes específicos como lesão 

corporal, invasão de domicilio, discriminação racial, tortura entre outros. 

A exposição a vexame ou constrangimento pode ocorrer na ação de busca, 

principalmente na fase de execução, se for realizada em local inadequado que 

exponha, sem necessidade, o visado, ou ainda, aplicada de forma errada que 

constranja o revistado. Por isso a medida tem que ser adequada e necessária, 

requisitos da proporcionalidade. 
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Pascolati Junior444 ensina que o crime de abuso difere do crime de tortura 

em razão do dolo, no primeiro o dolo é de agir além das funções em que foi 

investido, além de suas competências legais, não visando à defesa social, mas 

por despotismo, tirania, maldade. Já na tortura a intenção é obter algo: seja uma 

declaração ou confissão, seja que a vítima realize uma ação ou omissão ilegal, 

seja para aplicar castigo para corrigir a vítima.  

“A tortura, forma extremada de violência, parece ter-se entranhado no 

homem ao primeiro sinal de inteligência deste.[...]”445, Assim Bajer Fernandes e 

Fernandes, em obra escrita em 1982, antes da lei brasileira e durante o período 

final do regime de exceção auxiliam na introdução do tema.  

Bajer Fernandes e Fernandes elencam que ao longo da história a tortura 

ora é utilizada pelo Estado durante procedimento persecutório, ora em fase de 

execução como parte do castigo, assim embora sempre se refletindo na inflição 

de dor, é preciso examiná-la na função da política utilizada na sua aplicação.446 

Interessa ao presente estudo a que for executada em procedimento de busca, 

posto que tornará inadmissível elemento colhido. 

Bajer Fernandes e Fernandes alertaram que “o manual dos inquisidores 

serve perfeitamente aos torturadores de hoje”.447 Bem como propuseram, ao final 

da obra, o recrudescimento das leis principalmente no tocante a procedimentos 

policiais e inquirição de testemunhas em situação de debilidade.448 

Em todas as constituições brasileiras a menção a proibição do emprego de 

tortura se fez presente, incluindo, evidentemente, a de 88. Já em 1997, foi 

sancionada a lei que definia os crimes de tortura.  

O tipo penal de tortura da lei 9455/97 pode ser executado por qualquer 

pessoa, residindo aí inconformidade com os diplomas internacionais de que o 

Brasil é signatário, notadamente a convenção interamericana para prevenir e 

punir a tortura449 que explicita o sujeito ativo como sendo: 1) os empregados ou 
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funcionários públicos; 2) as pessoas por instigação dos funcionários ou 

empregados públicos. 

Por isso conclui Franco que o dispositivo brasileiro lesiona de modo 

flagrante norma constitucional, que tem como base, tratados internacionais 

relativos a direitos humanos e está na contra mão da doutrina atual sobre a 

matéria. 450 

O bem jurídico protegido no crime de tortura é a dignidade da pessoa 

humana. Coimbra451 expõe que os instrumentos internacionais destinados a 

reprimir o uso da tortura “sobrelevam a dignidade da pessoa humana”, além 

disso, na CR brasileira não só no art. 1º se prevê a dignidade humana, como vem 

insculpido no art. 5º, inc. III452, a vedação a tortura e ao tratamento desumano ou 

degradante.  

Junqueira453 complementa que o bem jurídico tutelado é a dignidade 

humana, bem como a integridade física e mental, e ainda sua liberdade, no caso 

do art.1º inc. I das alienas a) e b)454 e a igualdade e liberdade religiosa na alínea 

c), todos da lei 9455/97.455  

Como lembra Coimbra 456, o crime de tortura previsto na lei 9455/97 

comporta seis modalidades: a) constrangimento mediante emprego de violência 

ou grave ameaça que cause sofrimento físico ou mental em três situações: a.1) 

com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira 

pessoa; a.2) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa e; a.3) em 

razão de discriminação racial ou religiosa; b) submissão de alguém, sob sua 

guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a 

intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou 
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medida de caráter preventivo; c) submissão de pessoa presa ou sujeita a medida 

de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não 

previsto em lei ou não resultante de medida legal e; d) omissão em face das 

condutas prevista na lei, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. 

Sendo que o delito de tortura se consuma com sofrimento físico ou mental 

infligido à vítima, independente do sucesso do executor no seu intento de 

obtenção de uma das finalidades previstas no tipo penal. 457 

O crime de tortura relaciona-se diretamente com o princípio de processo 

penal, pelo qual o acusado não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, 

Andrade destaca o princípio “nemo tenetur se ipsum accusare” como uma 

“decisiva pedra de toque, imprimindo caráter e extremando entre si os modelos 

concretos de estrutura processual”. O autor coloca o princípio como critério 

seguro de demarcação entre o processo de estrutura acusatória e o processo 

inquisitório. 458 

A Constituição portuguesa no artigo 32 nº 4 prevê nulidade das provas 

obtidas mediante tortura, coação, ofensa da integridade física ou moral da 

pessoa. 

Não obstante, Andrade alerta que existem situações típicas de “zona de 

fronteira e concorrência entre o estatuto do arguido como sujeito processual e o 

seu estatuto como objecto de medidas de coacção ou meio de prova”. Nesta zona 

“cinzenta” explica que não é raro e não é fácil decidir quando se está ainda no 

âmbito de um exame, revista, acareação ou reconhecimento, admissíveis mesmo 

se coativamente impostos; ou quando, inversamente, se invade o campo da 

inadmissível autoincriminação coercitiva. 459 

Neste campo de autoincriminação a tortura pode ocorrer na ação de busca 

pessoal, na fase de execução, se o agente policial forçar o visado a indicar onde 

está o objeto procurado, infligindo lhe sofrimento. Perceba-se, uma coisa é 

indagar ao visado acerca dos objetos que porta, se porta o objeto almejado, outra 

é infligir lhe sofrimento para que indique onde está.   
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Por conseguinte, a execução deve ser embasada em procedimento padrão, 

incluindo o uso de arma somente no limite do necessário para manter a 

segurança, e a pessoa visada deve ser tranquilizada nas fases do procedimento, 

conforme ele correr dentro da normalidade, de forma a minimizar o incômodo 

necessário. 

O crime de tortura também se relaciona com a proteção da liberdade de 

crença religiosa e a igualdade, assim prevê modalidade relacionada a 

discriminação racial e religiosa, próximo tópico a ser explanado.  

 

4.4.1.2.3 Crime de racismo  

 

O artigo primeiro da lei 7716/89 assim dispõe que serão punidos os crimes 

resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional.460 

Racismo no dicionário Michaelis tem os seguintes significados: 1) teoria ou 

crença que estabelece uma hierarquia entre as raças (etnias); 2) doutrina que 

fundamenta o direito de uma raça, vista como pura e superior, de dominar outras; 

3) preconceito exagerado contra pessoas pertencentes a uma raça (etnia) 

diferente, geralmente considerada inferior; 4) atitude hostil em relação a certas 

categorias de indivíduos.461  

Segundo Silva Junior o racismo expressa a ideia de que faculdades 

humanas são determinadas pela raça ou grupo étnico e provém, na maior parte 

das vezes, de um juízo de supremacia de um grupo em relação a outro462. 

Para discriminação o dicionário traz, entre outros, dois significados de 

relevância: 1) ato de segregar ou de não aceitar uma pessoa ou um grupo 

pessoas por conta da cor da pele, do sexo, da idade, credo religioso, trabalho, 

convicção política etc.; 2) ato contrário ao princípio de igualdade463. 
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Já preconceito é o tratamento diferenciado, para pior, dado a pessoas de 

outra raça (negros, judeus, índios, povos do terceiro mundo)464. O dicionário 

Michaelis apresenta as expressões: 1) preconceito de classe: atitudes 

discriminatórias incondicionadas contra pessoas de outra classe social; 2) 

preconceito racial: manifestação hostil ou desprezo contra indivíduos ou povos de 

outras raças; 3) preconceito religioso: intolerância manifesta contra indivíduos ou 

grupos que seguem outras religiões. 

Tais práticas (racismo, discriminação e preconceito) encontram origem nos 

estigmas (marcas depreciativas em razão de sexo, raça, condição social, 

necessidade especial, religião etc.), que como visto, também são utilizados na 

aplicação das normas, consciente ou inconscientemente.465 Assim a ação dos 

agentes estatais na aplicação da lei não pode ser discriminatória, racista ou 

preconceituosa. Atentando-se para não agir de forma inconsciente.  

Em nosso ordenamento além da previsão da igualdade insculpida no caput 

do art. 5º da CR, têm-se os tratados internacionais sobre o tema dos quais o 

Brasil é signatário que compreendem: a declaração universal dos direitos 

humanos de 1948; a declaração das Nações Unidas sobre a eliminação de todas 

as formas de discriminação racial de 1963; a convenção internacional sobre a 

eliminação de todas as formas de discriminação racial de1969 entre outros.  

Especificamente o artigo 20 da lei 7716/89 dispõe que a pratica, indução ou 

incitação à discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional, constitui crime. 

Já no art. 1º, inc. I, c) da lei 9455/97, visto anteriormente, dispõe que 

constitui tortura constranger alguém, com emprego de violência ou grave ameaça, 

causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou 

religiosa. 

A questão do preconceito no meio policial redunda na lição de que as 

pessoas não são suspeitas (em si mesmas), mas sim, as situações objetivas que 

se apresentam geram fundamento para a suspeita (na conjuntura em que se as 

avalia). 
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Isto posto, é relevante compreender que nas atividades de busca, o agente 

policial deve agir baseado em fundamento que não reflita preconceito de qualquer 

natureza, o descobrimento de um suspeito deve basear-se em situação objetiva 

que não tenha como nascedouro preconceito ao visado.  

Além disso, durante a execução da busca o tratamento para os suspeitos 

deve ser não discriminatório, ou seja, não pode, por exemplo, ser pior para 

determinado grupo étnico, muito pelo contrário deve ser baseado na necessidade 

e adequação. 

Como ensina Silva Junior “a não discriminação é o corolário do princípio 

jurídico da igualdade”. 466  

 

4.4.1.2.4 Desvio de poder 

 

Como já visto, desvio de poder corresponde “a utilização de uma 

competência em desacordo com a finalidade que lhe preside a instituição”467, 

conforme ensina Mello. Acrescenta Meirelles468 que constitui uma violação 

ideológica da lei, posto que a autoridade atua dentro de sua competência, mas 

com fins diversos dos objetivas pela lei. Já o excesso de poder ocorre quando a 

autoridade exorbita a sua competência, podendo configurar o crime de abuso de 

poder.  

Isto posto, evidente que, para qualquer busca, seja com a finalidade de 

encontrar fontes de prova (persecução penal) regida pela lei processual penal, 

seja para prevenir ocorrência danosa, nociva a segurança pública, regida por 

diplomas legais diversos, incluindo a CR, mas também o exercício regular do 

poder de polícia, torna-se relevante o exame se a finalidade empregada foi a 

legalmente instituída. 

                                            
466

 SILVA JUNIOR, José. Preconceito racial (racismo) In: FRANCO, Alberto Silva. STOCO, Rui, 
coord.. Leis penais especiais e sua interpretação jurisprudencial. 7. ed., 2 vol. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 2646. 

467
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Desvio de poder. In: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 
Grandes temas de direito administrativo. 1 ed., São Paulo: Malheiros editores, 2009, p.120. 

468
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 41 ed. Atualizada por ALEIXO, 
Délcio Balestrero; BURLE FILHO, José Emmanuel, São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 
120. 



168 
 

Mello 469apresenta duas modalidades de desvio de poder: quando a 

finalidade para a qual a ação realmente foi executada é alheia a qualquer 

interesse público e, portanto, um fim pessoal (perseguição a alguém, 

favorecimento à alguém ou favorecimento à si próprio) ou quando a finalidade é 

também pública mas diversa da prevista em lei, neste último caso o autor conclui 

que pode não ter ocorrido má fé.  

Assim a finalidade, embora aparente ser adequada àquela modalidade de 

busca, pode esconder finalidade diversa, que tornará vicioso o ato, por exemplo, 

não se quer prevenir determinada conduta nociva à segurança pública, mas 

averiguar a identidade tal pessoa para outro fim; ou ainda, não se quer localizar 

objeto ilícito, mas perseguir tal pessoa por razões pessoais. 

Também, para verificar a adequação do exercício do poder com a 

finalidade é preciso uma verificação da competência que possua a autoridade 

para o exercício daquela atividade voltada para aquela finalidade.  

Logo, pode ocorrer do agente ser competente para a revista pessoal 

preventiva, mas não o ser, no caso da busca pessoal para localizar a fonte de 

prova (caso dos agentes de segurança privada, ou agentes de aeroportos). 

Por fim cabe destacar que o ato administrativo praticado com desvio de 

poder ou excesso de poder é inválido, independente de eventual crime praticado 

(abuso de poder, tortura, discriminação, lesão corporal, etc.). Conclui-se, também, 

pela inadmissibilidade do elemento de prova colhido por infringência a norma de 

competência e/ou a finalidade prevista em lei para aquele ato administrativo. 

 

4.4.2 Introdução dos elementos de prova no processo penal, proposição 

das provas, admissão e produção.  

 

É importante verificar-se, então, a fase de indicação de meios de prova a 

ser feita pelas partes do processo, posto que as provas indicadas passarão pelo 

exame de admissibilidade do juiz para a produção no processo. 
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No tocante ao polo acusador, este será munido, via de regra, do inquérito 

policial, que, conforme previsto no art. 12 do CPP470 comporá a peça acusatória, 

cabe asseverar, no entanto, que o conteúdo do inquérito constitui-se de 

documentação de investigação e não prova penal colhida em contraditório.  

Não obstante, o inquérito contenha provas pré-constituídas, que são pré-

existentes ao processo, em procedimentos extraprocessuais. Essas provas são 

juntadas aos autos do processo, assim a admissibilidade e a produção delas são 

diversos das provas constituendas.471  

Assim, Saad Gimenes ensina que os atos irrepetíveis possuem efeito 

judiciário absoluto e se transmitem, de forma definitiva, para o bojo de eventual 

ação penal.472 

Esses atos insuscetíveis de serem repetidos apresentam motivos tais 

como: a ação do tempo ou a transitoriedade da própria situação ou mesmo a 

inconveniência. Portanto, esses atos são irreproduzíveis pela própria natureza ou 

definitivos pelas circunstâncias. 473Lembra que o CPPM contém dispositivo no art. 

9474, § único que considera efetivamente instrutórios da ação penal os exames, 

perícias e avaliações realizados regularmente no curso do inquérito, por peritos 

idôneos e com obediência às formalidades previstas naquele diploma legal. 

Além dos exemplos do CPPM têm-se: juntada de documentos e realização 

do exame de corpo de delito.  

Ensina Greco Filho que a expressão “corpo de delito” tem dois sentidos. No 

primeiro, mais amplo e histórico, “o corpo de delito é a própria infração no que ela 

tem de exterior; confunde-se com a conduta criminosa”; já no segundo sentido, 

técnico-processual, corpo de delito é “o conjunto de modificações físicas do 

mundo exterior provocado pela ação delituosa, ou seja, os vestígios deixados pela 
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infração”, sendo que sobre esses vestígios deve haver exame pericial sob pena 

de nulidade nos termos do art. 564 do CPP e art. 500 do CPPM.475  

Lopes Junior exemplifica: “É o cadáver que comprova a materialidade de 

um homicídio; [...]; a coisa subtraída no crime de furto ou roubo; a substância 

entorpecente no crime de tráfico; o documento falso no crime de falsidade 

material ou ideológica etc.”.476 

Logo o exame do corpo de delito comprova a materialidade do crime, peça 

indispensável para a propositura da ação penal, portanto elaborada antes desta e 

muitas vezes os objetos que compõem o corpo de delito são obtidos por busca 

pessoal, conforme se infere dos exemplos de Lopes Junior. 

Os atos irrepetíveis, definitivos ou irreproduzíveis podem vir a servir de 

sustentáculo a eventual sentença condenatória. 477O disposto no art. 157 do CPP 

reconhece a possibilidade de fundamentar sua decisão nas provas cautelares, 

não repetíveis e antecipadas. 

No tocante aos relatórios das buscas, tratam-se de documentação de 

investigação, ensina Tonini que documentação são os atos do procedimento, 

sendo registrados e define como aquele “ato que persegue as finalidades do 

procedimento e que é realizado por um dos sujeitos legitimados, polícia, ministério 

público, juiz”. 478 

Assim sendo as buscas que são atos praticados de forma exterior e 

normalmente anterior ao processo, sem o contraditório e visam a localizar as 

fontes de prova, não são elementos de prova, nem o seu respectivo relato, mas 

sim elementos de informação a trazer documentos e perícias (pré-constituídos) ou 

ainda apontar testemunhas das atividades executadas (constituendas).  

Não obstante o relatório ou relato da busca componha o inquérito que 

compõe a inicial (denuncia ou queixa), além disso, a documentação da busca 

sendo efetuada, por exemplo, através de filmagem constitui elemento importante 

em casos de flagrante, podendo entrar como documento no processo. 

As polícias brasileiras estudam aperfeiçoar procedimentos de abordagem 

com o uso das chamadas câmeras corporais, que são dispositivos de câmera de 
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porte reduzido, fixados no colete, capacete ou óculos do agente, a ser acionado 

quando iniciada abordagem, registrando assim toda a ação, serve para fiscalizar e 

garantir o cumprimento dos procedimentos operacionais padrão e também como 

relato da ação, ou ainda como documento de captação ambiental pública. 

 

4.4.2.1 Prova testemunhal  

 

A busca pessoal pode redundar em importante prova testemunhal seja dos 

agentes policiais que a realizaram, seja de pessoas que assistiram os 

procedimentos.  

É uma forma dos fatos que envolvam a diligência de busca entrarem no 

processo, justamente através do contraditório, com as partes podendo inquirir 

sobre os detalhes importantes para suas razões de defesa ou de acusação.  

Questões como os fundamentos da busca, a legalidade da ação de busca, 

podem ainda ser verificadas. Lembra Camargo Aranha que ao depor, o policial 

também está dando conta de seu trabalho, do acerto da investigação realizada, 

da legitimidade dos atos praticados. 479 

O Testemunho do policial é pertinente, pois localizou os objetos de 

interesse para o processo com a pessoa visada, e é muito comum em caso de 

flagrante ser proposto pelo MP o seu depoimento, por outro lado é relevante 

porque conhece questões que por inferência podem se relacionar com o fato 

principal, como informações sobre o local em que foi feita a diligência tais como: 

índice criminal, costumes, ou ainda condições de iluminação, climáticas etc. 

Por outro lado Camargo Aranha analisa que os policiais, não sendo 

suspeitos, têm interesse em demonstrar a legitimidade do trabalho realizado, logo, 

“se não tem um interesse direto na condenação do acusado, o tem em relação 

aos atos praticados, dando conta da legitimidade do trabalho investigatório 

realizado”. 480 Assim o autor recomenda o recebimento desses depoimentos sob 

reserva. 
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Perguntas sobre onde foi encontrado o objeto, o porquê da suspeita, as 

reações do visado, são muito comuns e importantes para o esclarecimento do fato 

imputado na ação penal. 

Sobre o depoimento de policiais existem decisões do STJ e do STF que 

reconhecem a legalidade do depoimento e a eficácia da prova produzida.  

No STJ em decisão de 2009, em caso de crime de tráfico de drogas, sendo 

a droga localizada em busca481pessoal, tendo havido a condenação em segunda 

instância baseada no depoimento dos policiais, que fizeram a prisão em flagrante, 

foi decidido que o depoimento é legalmente possível, não havendo impedimentos, 

tendo eficácia probatória, visto que produzido em contraditório.  

Em outra decisão do STJ em HC relacionado a tráfico de drogas foi 

decidido por maioria de votos que somente o depoimento dos policiais, que 

fizeram a busca pessoal, acerca de ser o réu traficante conhecido não foi 

suficiente para a manutenção de sua prisão preventiva, visto inclusive a ínfima 

quantidade de droga encontrada.482  

No TJ de São Paulo também em caso de busca pessoal, crime de tráfico 

de drogas, no qual os policiais abordaram individuo com as características do 

chamado que receberam sobre ocorrência de tal crime, encontrando na sua 

posse uma chave de banheiro e no interior do banheiro encontraram quantidade 

de droga e dinheiro; neste caso, no tocante ao depoimento foi decidido “Não 

existe razão para desmerecer os depoimentos dos policiais, notadamente porque 

nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para atribuir crime de 

tal gravidade ao apelante.483” 

                                            
481

 Ementa: “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos 
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, 
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória”, (STJ, HC nº 115516/SP, 
C. 5ª Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, j. 3.2.2009) 

482
 Ementa: “1. O paciente trazia consigo 0,79 g (setenta e nove centigramas) de crack e 1,04 g 
(um grama e quatro centigramas) de cocaína. 2. O decisum vergastado carece de 
fundamentação adequada a justificar a excepcional medida de prisão preventiva, pois restringe-
se ao depoimento dos policiais militares que efetuaram o flagrante, no sentido de ser "tido no 
bairro como traficante de longa data", o que não demonstra a necessária idoneidade apta a 
habilitar a constrição. 3. A quantidade ínfima de drogas encontrada não revela, em concreto, 
qualquer ameaça à ordem pública a ser resguardada pela custódia cautelar do paciente. 4. 
Ordem concedida para garantir a liberdade provisória.”, (STJ,HC nº 363.295/SP, 6ª Turma, 
relator: Ministro Nefi Cordeiro, j.11.10.2016) 

483
 Ementa: “Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput da Lei nº 11.343/06. Autoria e 
materialidade devidamente comprovadas. Depoimentos dos policiais militares plenamente 
válidos. Configurado delito de tráfico. Nulidade alegada não caracterizada. Pena aplicada 
devidamente. Necessidade de imposição de regime inicial fechado. Não faz jus ao direito de 
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Na apelação criminal 0004243-80.2013.8.26.0050/São Paulo, o relator 

desembargador Marco Nahum, posiciona-se, em seu voto sob o testemunho dos 

policiais, de que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os 

depoimentos de policiais, quando homogêneos entre si, assim como com as 

demais provas dos autos, podem fundamentar decreto condenatório. Ressalta 

que também verifica-se que o réu não era conhecido dos policiais, e não havia 

motivo, não sendo nenhum demonstrado, para que o acusassem falsamente.484 

Em outro caso na apelação criminal 238.015-3/0/Santos, o relator 

desembargador Dante Busana aponta as divergências no depoimento do policial, 

que durante o flagrante afirmou ter abordado o réu em cumprimento a operação 

taxi, (busca preventiva, baseada em precedentes de assaltos e mortes de 

taxistas), porém já em contraditório afirmou que avistou o réu portando 

entorpecente e o segui até que tomou o taxi, explicações desencontradas, sendo 

a segunda pouco convincente que fez cogitar a existência da perseguição injusta 

de que se queixava o apelante, além disso, não ficou claro por que o policial não 

fez o taxista assistir a busca pessoal, privando-se, assim, de um testemunho 

capaz de dar plena credibilidade à sua atuação, e também no DP a autoridade 

policial não ouviu o outro miliciano, assim concluiu pela insuficiência de prova.485 

Em julgado de 2016, da Apelação Criminal nº 0109700-

38.2012.8.26.0050/São Paulo, o relator desembargador José Raul Gavião de 

Almeida, confirma a validade do testemunho dos policiais, pois os policiais 

militares não conheciam os réus e contra os quais nada há nos autos, bem como 

no fundamento da busca disseram que em patrulhamento de rotina, abordaram os 

                                                                                                                                    
recorrer em liberdade. Sentença mantida. Recurso não provido.”, (TJSP, Apelação nº 0067827-
87.2014.8.26.0050, 7ª Câm. Dir. Crim., relator: des. Reinaldo Cintra  j. 01.12.2016)  

484
 Ementa: “Apelação. Artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06. Autoria e materialidade bem 
caracterizada para o delito de tráfico. Pena base no mínimo legal. Confissão. Súmula nº 231 do 
STJ. Pequena quantidade de droga. Réu primário e inexistência de prova de que integrasse 
organização criminosa. Redução da pena nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 
Aplicação do redutor em grau máximo. Regime aberto. Substituição da carcerária por restritiva 
de direitos, observando-se os critérios da detração penal. Precedentes do STF. Recurso 
provido em parte.” (TJ SP, Apel. Crim. 0004243-80.2013.8.26.0050/São Paulo, 1 cam. dir. 
crim., Relator Des. Marco Nahum, J. 25.11.2013) 

485
 Ementa: “Precária a prova. Só o testemunho do miliciano incrimina o apelante. O motivo da 
diligência não foi explicado corretamente. Falta de cautela em arrolar como testemunha para 
assistir a busca testemunha estranha aos quadros da polícia e insuspeita.” (TJSP, Apel crim. 
238.015-3/0/Santos, quinta câm. Crim., relator des. Dante Busana, J. 06.11.1997). 
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réus na porta de um bar, por perceberem que eles tentaram entrar ao notarem a 

aproximação da viatura, e apreenderam com eles dinheiro e os entorpecentes.486 

Também, no mesmo sentido, já se manifestou o STF sobre a validade do 

depoimento dos policias, “especialmente quando prestado em juízo, sob a 

garantia do contraditório”, não desmerecendo o fato de trabalharem na repressão 

de crimes; por outro lado, a decisão faz a ressalva, válida para qualquer 

testemunha que é haver interesse particular na causa criminal, o que, 

evidentemente, contaminaria o depoimento.487 

Indubitavelmente, o depoimento dos policiais configura meio de prova 

largamente usado; assim como abundam as buscas pessoais no campo das 

ações do dia a dia; sendo certo que tais depoimentos são provas válidas, posto 

que colhidas em contraditório, importante destacar que, através do depoimento, 

podem-se verificar aspectos sobre o fundamento e a execução das buscas em 

pessoas, tão importantes para a comprovação de sua regular e lícita execução, 

pois, sendo ilícita, inadmissível será a prova resultante, sendo desentranhada.  

Havendo, no entanto provas de interesse particular na causa, a prova 

testemunhal restará contaminada, também importante dizer que os policiais, não 

tendo interesse na causa, têm em demonstrar que executaram um trabalho 

correto.  

Por isso, outras testemunhas da ação de busca são também muito 

importantes, posto que trazem ao processo, pela via do contraditório, as 

percepções que tiveram sobre a licitude da ação e os objetos encontrados. 

                                            
486

 Ementa: “1. Apelações Criminais Tráfico de entorpecente. 2. Materialidade delitiva, não 
impugnada nos recursos, demonstrada por auto de apreensão do entorpecente e laudo de 
exame químico toxicológico positivo para cocaína. 3. Autoria comprovada e tipicidade 
acertadamente reconhecida Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos 
Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo. 4. Impossibilidade de aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 
(prova que revela dedicação dos réus a atividades criminosas) e de abrandamento do regime 
prisional no caso concreto. 5. Recursos não providos.” (TJ SP, Apel. Crim. nº 0109700-
38.2012.8.26.0050/São Paulo, sexta câm. Dir. crim., relator des. José Raul Gavião de Almeida, 
J. 10.11.16). 

487
 Ementa: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando 
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia 
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais 
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente 
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar 
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal 
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e 
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Rel. Min. 
Celso de Mello, j. 18.2.97) 
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4.4.2.2 Inspeção judicial de objeto  

 

A inspeção judicial está prevista nos art. 481 a 484 do CPC e constitui-se 

da análise do objeto ou pessoa por parte do próprio magistrado, podendo ser 

efetuada 488 de ofício ou a requerimento das partes; tal inspeção pode ser 

realizada na sede do juízo ou diligenciar-se para onde se encontre a coisa ou 

pessoa. 

Assim, sobre um objeto apreendido pode ser feita a inspeção, com as 

partes podendo exibir o objeto, ou ainda o magistrado deslocar-se até o local em 

que se encontre. 

Greco Filho ensina que a inspeção judicial pode ser um instrumento 

importante para a captação da verdade, porém alerta que “pode envolver o 

magistrado na refrega”.489  

As partes têm sempre direito a assistir à inspeção, prestando 

esclarecimentos e fazendo observações de interesse. 490 

Sua natureza jurídica é controvertida, predominando meio de prova, não 

obstante é um meio de prova especial491, no qual o juiz toma contato diretamente 

com o objeto não se valendo de intermediários, realiza exame “ictu oculi”, e 

também, como ensina Scarance Fernandes é um meio de prova típico por 

analogia, posto que não previsto no CPP, mas sim no CPC492.  

 

4.4.2.3 Prova pericial e prova documental  

 

                                            
488

 CPC: Art. 481.  O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do 
processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato que interesse à 
decisão da causa. 

489
 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 13 ed., São Paulo: Saraiva, 1999, (2 
vol.), p. 227. 

490
 Ibid., p. 227-228. 

491
 GONÇALVES, Marcos Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil – teoria geral e 
processo de conhecimento. 10 ed., São Paulo: Saraiva, 2013, (vol. 1), p. 449. 

492
 SCARANCE FERNANDES, Antônio. Tipicidade e sucedâneos de prova. In SCARANCE 
FERNANDES, Antônio; ALMEIDA, José Raul Gavião de; MORAES, Maurício Zanoide de, 
(coord.). Provas no processo penal - estudo comparado, 1 ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 26. 
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Os objetos encontrados nas buscas em pessoas constituem-se em 

instrumentos do crime, produto do crime e itens de interesse para o 

esclarecimento do crime em apuração. 

O produto do crime, sendo da vítima ou ainda de terceiro, via de regra, será 

constatado em auto de exibição e apreensão e restituído, pela própria autoridade 

de polícia judiciária, nos termos do art. 120 do CPP ou art. 191 do CPPM. 

O auto de exibição e apreensão é, com efeito, documento hábil a 

comprovar a materialidade de um delito, notadamente patrimonial, assim já se 

decidiu como na Apelação Criminal nº 0048170-43.2012.8.26.0564/São Bernardo 

do Campo, em caso de roubo de automóvel, relator desembargador Marco 

Nahum, que confirma a materialidade do crime, configurada pelo auto de exibição, 

apreensão e entrega, bem como conclui pela falta de necessidade de avaliação 

do bem subtraído (automóvel) visto o notório alto valor deste tipo de bem.493 

Por outro lado os instrumentos do crime que, como define Camargo Aranha 

são “todos os instrumentos usados como causa eficiente para a realização do 

crime, os objetos materiais servidos pelo agente para delinquir (instrumencta 

sceleris)”494, sofrem constatação através de análise técnica para que sejam 

verificadas: a natureza, a eficiência e a potencialidade danosa do objeto, bem 

como a procedência e o proprietário do objeto como preveem os art. 175 do CPP 

e 345 do CPPM. 

Conforme observa Badaró, tais exames nos instrumentos do crime são 

perícias realizadas durante o inquérito policial, pois, normalmente, os vestígios 

são perecíveis ou podem ser suprimidos ou adulterados pela ação do homem.495  

Destarte observa-se que a droga apreendida, sendo volátil perde sua 

substância, a arma apreendida, em razão do material com que é feita, oxida-se 

                                            
493

 Ementa: “Apelação. Artigo 157, § 2º, inciso II, do CP. Inépcia. Inexistência. Denúncia que 
atende os requisitos do artigo 41 do CPP. Autoria e materialidade bem configuradas. Concurso 
de agentes caracterizado pelo firme depoimento das vítimas. Impossibilidade de afastamento 
da majorante do roubo. Delito consumado. Posse mansa e pacífica dos bens subtraídos. 
Aumento da pena-base em razão de maus antecedentes e reincidência. Impossibilidade. “Bis in 
idem”. Vida pregressa do sentenciado que provocou dupla incidência na sanção. Reincidência 
e confissão. Compensação necessária. Pena reduzida. Regime fechado. Recurso provido em 
parte.” (Apel. crim. 0048170-43.2012.8.26.0564/São Bernardo do Campo, 1ª cam. dir. crim., 
relator Marco Nahum, J. 25.11.2013). 

494
 ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova no processo penal. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1994, p. 144. 

495
 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 3 ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2015, p. 439. 
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perdendo sua eficácia, assim torna-se imperativo a realização dos exames desde 

logo. 

Sobre o seu valor probatório, observa Badaró que terá sempre natureza de 

ato instrutório, ainda que tenha sido realizada em sede de inquérito policial, posto 

que a sua força probante decorre da capacidade técnica de quem elabora, e 

também do próprio conteúdo do laudo.496   

Também objetos apreendidos, não sendo os instrumentos do crime, podem 

ser suscetíveis de perícia, caso seja importante para o esclarecimento do delito. 

Por outro lado não sendo necessária a perícia, posto que o objeto por si só 

presta-se a transmitir informação, teremos uma prova documental. Camargo 

Aranha explica que o termo documento decorre de “documentum”, do verbo latino 

doceo, que significa: ensinar, mostrar, indicar; conceituando documento, no 

âmbito jurídico, como sendo “meio legal pelo qual a representação se faz pela 

escrita, por sinais da palavra falada ou pela reprodução de um fato ou 

acontecimento em um objeto físico, possível de servir como prova em juízo”. 497 

Tonini observa que os documentos são provas pré-constituídas formadas 

fora do processo e, portanto, exceção à regra do contraditório na formação da 

prova, não se podendo desmerecer a prova pré-constituída, caso se deseje obter 

o acertamento do fato delituoso. 498 

Didaticamente Tonini expõe que o conceito de documento compreende 

quatro elementos: 1) o fato representado; 2) a representação; 3) a incorporação; 

4) a base material.499 

Fato representado é tudo aquilo que pode ser objeto de prova; 

representação é o modo pelo qual um fato pode tornar-se conhecido por outras 

pessoas; incorporação é a operação por meio da qual a representação é fixada 

sobre uma base material e; base material pode ser a mais variada possível, do 

papel até mais moderno instrumento informático. 500 

                                            
496

 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 3 ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2015, p. 441. 

497
 ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova no processo penal. 3. ed., São Paulo: 
Saraiva, 1994, p. 199. 

498
 TONINI, Paolo. A Prova no Processo Penal Italiano, tradução de Alexandra Martins e Daniela 
Mroz, São Paulo: Editora Revista do Tribunais, 2002, p. 192. 

499
 Ibid., p. 195. 

500
 Ibid, p. 196. 
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Por outro lado ensina que, do ponto de vista subjetivo tem-se o autor do 

fato representado, o autor da representação e o autor da incorporação, podendo 

coincidirem os autores.501 

Na ação de busca os policiais localizarão a base material do documento, 

que pode ser papel, fotos etc., mas pode ser um objeto que contenha arquivos 

digitais, como tablets, celulares, sendo que, para relacionar o documento com o 

crime a ser investigado, pode ser necessária a verificação do fato representado 

através da sua representação. 

Assim veja-se: em uma busca pessoal com mandado judicial sabe-se que 

para o esclarecimento do crime há a necessidade de localizar documentos 

relativos a este, procede-se a leitura e interpretação acerca da relação com o 

delito de todos os documentos encontrados, apreendendo-se os de interesse, 

demais documentos que porventura relacionarem-se com outros delitos, sendo, 

então, localizados fortuitamente, serão abordados mais adiante. 

Em busca pessoal sem mandado, de crime que se tem notícia, tendo como 

instrumento documentos como cheque, atestado, identidade ou habilitação falsos, 

estes serão lidos e apreendidos, podendo ou devendo, inclusive, passar por 

perícia e adentrar ao processo desta forma. Tratam-se, pois, de papeis passíveis 

também de fiscalização e busca preventiva ou administrativa.  

Por outro lado, também em busca pessoal com ou sem mandado, em 

situações em que se encontrem: cartas abertas ou fechadas, aparelhos como 

celulares e tablets; tem-se a proteção de direitos fundamentais, previstos na CR 

como a intimidade e vida privada (art. 5º X); como as comunicações telefônicas 

(art. 5º XII); como o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas e 

de dados, para estes últimos a CR não fez previsão direta da possibilidade de 

serem restringidos, mas, como visto, para Scarance Fernandes502 e Tavares503 a 

necessidade de equilíbrio entre os bens protegidos constitucionalmente, não 

sustenta interpretações rígidas de jamais serem violadas, por outro lado Gomes 
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 TONINI, Paolo. A Prova no Processo Penal Italiano, tradução de Alexandra Martins e Daniela 
Mroz, São Paulo: Editora Revista do Tribunais, 2002, p. 196. 

502
 SCARANCE FERNADES, Antônio. Processo penal constitucional. 6. ed., São Paulo: Editora 
Revista do Tribunais, 2010, p. 91. 

503
 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional, 2 ed., São Paulo: Saraiva. 2003, p. 
458-459. 
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Filho504 e Tourinho505 concluem que são invioláveis, para Badaró é possível a 

apreensão e não a interceptação506.  

Após as considerações relativas às tensões entre os direitos fundamentais, 

conclui-se que nenhum direito é absoluto e pela possibilidade de quebra do sigilo 

da correspondência e das comunicações telegráficas e de dados. Assim 

vislumbra-se a possiblidade de apreensão da base material, mediante ordem 

judicial como regra ou sem mandado em caso de perigo de perda ou perecimento, 

porém para o acesso ao fato representado, ou seja, as informações contidas na 

base material, conclui-se ser possível somente com a autorização judicial. 

 

4.4.2.4 Cartas, diários e celulares apreendidas em busca pessoal  

 

Durante buscas em pessoas, como visto, são encontrados objetos 

relacionados com bens protegidos constitucionalmente como sigilo das 

comunicações telefônicas, da correspondência e das comunicações telegráficas e 

de dados, em documentos cuja base material pode ser: carta, celular ou aparelho 

eletrônico similar e diário. 

Isto posto, vale relembrar que a busca pessoal como meio de investigação 

de prova, visa a localização de objetos de determinado crime que se tem 

conhecimento ou que se suspeita, assim não sendo a carta, o diário e o celular 

relacionados com o crime, não há motivo para serem verificados. 

Caso tenham relação com o crime, revestem-se de necessidade de 

mandado judicial, assim na busca, com mandado para tal, procede-se a 

verificação imediata, na busca sem mandado, realizada por fundada suspeita, em 

razão da necessidade e urgência, apreende-se o objeto (base material) e solicita-

se o mandado para a abertura e verificação de conteúdo.  

Não é usual encontrar carta fechada ou diário com pessoa abordada, mas 

é comum achar-se foto ou bloco de papel com anotações (por exemplo sobre 
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 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal. Editora revista dos 
tribunais. São Paulo 1997, p. 123. 

505
 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa, Processo Penal, 28ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2006, 
(vol. III), p. 376. 

506
 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Interceptação de comunicação telefônica e 
telemática: limites ante o avanço da tecnologia. In.: LIMA, Joel Corrêa; CASARA, Rubens R. R. 
(coord.). Temas para uma perspectiva crítica do direito. Homenagem ao Professor Geraldo 
Prado, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 499 
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contabilidade de tráfico), tais documento são de visualização e interpretação 

imediata, decorrente do próprio ato de se localizar, e o relacionamento deles com 

o delito se faz na hora, assim estando fechado se apreende e solicita-se a 

autorização judicial se for o caso, se estiver em visualização imediata, apreende-

se se tiver pertinência, caso se relacione com outro crime têm-se o conhecimento 

fortuito, a ser abordado em próximo tópico.  

O mais comum, porém, é encontrar aparelho celular com o abordado, cujo 

conteúdo não é de visualização aberta e imediata, além disso, podem compor o 

conteúdo dos dados de um celular: conversações por mensagem ou aplicativo 

(WhatsApp) protegido pelo sigilo das comunicações cuja restrição depende de 

mandado judicial; fotos e vídeos, protegidos pelo direito ao sigilo de dados; lista 

de ligações também dependente de ordem judicial; fotos; anotações que sejam de 

foro íntimo, de relatos ou diário íntimo que a pessoa não quer divulgar a ninguém. 

Assim a verificação do conteúdo do celular é vedada sem a ordem judicial, 

sob pena de inadmissão da prova colhida, por outro lado e de grande importância, 

é muito comum o furto e roubo de celulares, existem locais, onde é sabido que 

ocorre o seu comércio ilegal, sendo que a identificação do aparelho para fins de 

verificação é através de número denominado IMEI507(traduzindo-se a sigla tem-

se, identificação internacional de equipamento móvel) que é único para cada 

aparelho e pode estar fisicamente no aparelho, através de etiqueta, ou ser obtido 

através de ligação para *#06#, sendo que, no registro da ocorrência de furto ou 

roubo de celular, a vítima, inserindo o número do IMEI de seu aparelho, permitirá 

a localização pela pesquisa por parte do policial que localizar aparelho suspeito. 

A busca pessoal que localiza celular que se suspeita ser produto de ilícito, 

abrange, por conseguinte, a checagem do número do IMEI que pode ser 

fisicamente, através da verificação da etiquete, sem invadir a intimidade do 

conteúdo do aparelho, por outro lado, não tendo a identificação física, pode ser 

solicitado ao visado que faça a ligação e indique o IMEI para pesquisa, caso de 

negativa e existindo suspeita pode ser feita a apreensão para futura pesquisa ou 

a verificação pelo próprio policial acessando somente o teclado.  

                                            
507

 International Mobile Equipment Identity (Identificação Internacional de Equipamento Móvel), 
mais conhecido por IMEI, é um número de identificação global e único para cada telefone 
celular. Para localizar o IMEI do aparelho basta digitar *#06# ou verificar em uma etiqueta atrás 
da bateria. O número consiste de quatro grupos, que segue o padrão: nnnnnn-nn-nnnnnn-n. [...] 
Extraído do sítio : http://www.psafe.com/blog/o-imei-que-serve-como-identificar-seu/ acessado 
em 22 de março de 2016. 

http://www.psafe.com/blog/o-imei-que-serve-como-identificar-seu/
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Conclui-se que o acesso ao teclado para verificação de IMEI não viola a 

intimidade do visado, nem configura acesso indevido de conteúdo de 

comunicação ou dados sob sigilo. 

Em decisão de 2007, da quinta turma do STJ, tendo como relator o ministro 

Gilson Dipp, entendeu-se que a verificação da relação de chamadas do celular do 

réu, feita pela polícia não fere o sigilo das comunicações telefônicas, destacando 

que a polícia tem o dever de verificar os dados dos aparelhos para saber se 

teriam relação com a ocorrência apurada. 508 

Esse entendimento da possibilidade de visualização dos dados no celular 

pelos policiais é igualmente aceito em decisões do TRF 4ª região 509510, no ano de 

2003, e TJ RS511, em decisão do ano de 2010. 

                                            
508

 Ementa: “CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESCRIÇÃO MÍNIMA DAS ELEMENTARES 
DOS CRIMES. OFENSA AO ART. 41 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NOME COMPLETO DAS 
VÍTIMAS NÃO EXPLICITADO. IRRELEVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 
DEMONSTRADO. ILEGALIDADE DE PROVA COLHIDA NO INQUÉRITO POLICIAL. 
INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. 
CONVERSAS ENTRE OS RÉUS E SEUS DEFENSORES. INTERCEPTAÇÃO NOS 
TELEFONES DOS INVESTIGADOS. FILTRAGEM QUE NÃO DEVE SER FEITA PELA 
AUTORIDADE POLICIAL. AFRONTA AO ESTATUTO DO ADVOGADO NÃO CONFIGURADA. 
DOCUMENTOS QUE PODEM SER DESCARTADOS PELO JUÍZO. SENTENÇA NÃO 
PROFERIDA. ORDEM DENEGADA.” [...]V. O fato de ter sido verificado o registro das últimas 
chamadas efetuadas e recebidas pelos dois celulares apreendidos em poder do co-réu, cujos 
registros se encontravam gravados nos próprios aparelhos, não configura quebra do sigilo 
telefônico, pois não houve requerimento à empresa responsável pelas linhas telefônicas, no 
tocante à lista geral das chamadas originadas e recebidas, tampouco conhecimento do 
conteúdo das conversas efetuadas por meio destas linhas. VI. É dever da Autoridade policial 
apreender os objetos que tiverem relação com o fato, o que, no presente caso, significava 
saber se os dados constantes da agenda dos aparelhos celulares teriam alguma relação com a 
ocorrência investigada. [...].(STJ, HC 66368/PA, Quinta Turma, Relator Ministro Gilson Dipp, J. 
05.06.2007 ,Dje ) 

509
 Ementa: “A simples verificação dos números das últimas chamadas feitas e recebidas 
constantes na memória do telefone celular não significa, por si só, violação ao sigilo telefônico 
desde que a apreensão do aparelho seja legítima. A garantia constitucional da inviolabilidade 
das comunicações telefônicas se refere à vedação de escutas clandestinas, a qual não se 
configura com a simples checagem dos últimos números registrados na memória do aparelho, 
ainda que esta seja realizada por outra pessoa que não o proprietário.” (TRF 4ª R., AC n.º 
2002.04.01.029123-1/PR, Rel. Fábio Rosa, 7ª T., un., DJ 21.5.03) 

510
 Ementa: “PENAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO. ART. 171 C/C ART. 14, II DO CP. 
ALEGAÇÃO DE TORTURA NA ESFERA POLICIAL. VIOLAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. 
INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. VANTAGEM ILÍCITA NÃO OBTIDA 
POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES. QUADRILHA OU BANDO. 
ART. 288 DO CP. CARACTERIZAÇÃO. (...) 2. A simples verificação dos números das últimas 
chamadas feitas e recebidas constantes na memória do telefone celular não significa, por si só, 
violação ao sigilo telefônico desde que a apreensão do aparelho seja legítima. A garantia 
constitucional da inviolabilidade das comunicações telefônicas se refere à vedação de escutas 
clandestinas, a qual não se configura com a simples checagem dos últimos números 
registrados na memória do aparelho, ainda que esta seja realizada por outra pessoa que não o 
proprietário. (...) 7. Apelações improvidas”. (TRF 4ª Região. SÉTIMA TURMA. ACR 
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Em decisão do STF em 2012, relator ministro Gilmar Mendes, concluiu-se 

que a verificação da agenda telefônica do aparelho celular do preso em flagrante, 

que inclusive possibilitou investigar-se outro individuo, que figurou como 

impetrante do HC, foi lícita, sendo obrigação da autoridade policial verificar o 

conteúdo do objeto a ser apreendido a fim de obter informações importantes para 

apuração do crime, também alude que a proteção constitucional refere-se à 

comunicação dos dados e não aos dados, podendo esses serem verificados na 

regular atuação da polícia, no caso na prisão em flagrante, por fim entende que 

mesmo que a prova fosse considerada ilícita e retirada dos autos, chegar-se-ia ao 

impetrante por outros meios estando coberta a prova pela teoria da descoberta 

inevitável, consagrada pela corte americana no caso Nix X Willians (1984) e no 

direito pátrio no art. 157 do CPP, com a alteração dada pela lei 11690/08. 512   

                                                                                                                                    
200204010291231. Relator Des. Federal FÁBIO BITTENCOURT DA ROSA. DJ 21/05/2003 
PÁGINA: 808) 

511
 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA 
TRANSCRIÇÃO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS CONSTANTES DO TELEFONE CELULAR 
DO RÉU. As transcrições realizadas não violam o direito constitucional (art. 5º, XII), pois não 
foram obtidas de forma ilícita. Os policiais não se anteciparam à ação do réu e investigaram 
sua correspondência sem seu conhecimento. Na verdade, o réu já havia lido os torpedos e 
oportunizou seu manuseio pelos policiais que realizaram o flagrante, já que não os deletou. No 
caso dos autos, portanto, não houve quebra do sigilo de correspondência, pois essa já não era 
mais sigilosa, tendo sido aberta e mantida incólume por seu destinatário, o qual a deixou à mão 
da autoridade investigativa que realizou o flagrante. O réu estava praticando um delito e, como 
é curial, os objetos ligados ao crime são passíveis de apreensão e perícia técnica 
correspondente. Não há que se falar, portanto, que os dados contidos no celular apreendido 
estejam acobertados pela garantia do sigilo e da reserva jurisdicional. Tal conduta retarda as 
investigações e vai contra o princípio da oportunidade existente na atividade policial. Assim, 
respostas que poderiam ser dadas rapidamente por parte de uma delegacia que investiga 
determinado crime, ficam prejudicadas aguardando por uma ordem judicial não necessária. 
(Apelação Criminal nº 0011947-59.2009.4.03.6000/MS, Rel. Des. Henrique Herkenhoff, j. em 
31/8/2010, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) 

512
 Ementa: HABEAS CORPUS. NULIDADES: (1) INÉPCIA DA DENÚNCIA; (2) ILICITUDE DA 
PROVA PRODUZIDA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL; VIOLAÇÃO DE REGISTROS 
TELEFÔNICOS DO CORRÉU, EXECUTOR DO CRIME, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; (3) 
ILICITUDE DA PROVA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DE CONVERSAS DOS 
ACUSADOS COM ADVOGADOS, PORQUANTO ESSAS GRAVAÇÕES OFENDERIAM O 
DISPOSTO NO ART. 7º, II, DA LEI 8.906/96, QUE GARANTE O SIGILO DESSAS 
CONVERSAS. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. [...] 2. Ilicitude da 
prova produzida durante o inquérito policial - violação de registros telefônicos de corréu, 
executor do crime, sem autorização judicial. 2.1 Suposta ilegalidade decorrente do fato de os 
policiais, após a prisão em flagrante do corréu, terem realizado a análise dos últimos registros 
telefônicos dos dois aparelhos celulares apreendidos. Não ocorrência. 2.2 Não se confundem 
comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica 
distinta. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 5º, XII, da CF, no sentido de proteção aos 
dados enquanto registro, depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de 
dados e não dos dados. 2.3 Art. 6º do CPP: dever da autoridade policial de proceder à coleta 
do material comprobatório da prática da infração penal. Ao proceder à pesquisa na agenda 
eletrônica dos aparelhos devidamente apreendidos, meio material indireto de prova, a 
autoridade policial, cumprindo o seu mister, buscou, unicamente, colher elementos de 
informação hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do delito (dessa análise logrou 
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Em decisão do STJ, quinta turma, do ano de 2016, tendo como relator o 

ministro Felix Fischer, concluiu-se que a busca e apreensão, com mandado 

judicial devidamente fundamentado para apreensão do aparelho celular abrange 

também a verificação dos dados nele contidos, não sendo disciplinada pela lei 

9296/96, que trata somente da interceptação e não dos dados armazenados.513 

Também em 2016 na quinta turma do STJ, relator ministro Ribeiro Dantas, 

sobre prova baseada em conteúdo de celular apreendido em flagrante de tráfico 

de drogas, foi decidido que não é necessária a ordem judicial para a apreensão 

dos celulares, pois os réus encontravam-se em situação de flagrância, mas as 

mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo telefônico, que 

deve abranger igualmente a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, 

caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, 

por meio de telefonia fixa ou móvel ou, ainda, através de sistemas de informática 

e telemática, entenderam que a autoridade policial deveria, após a apreensão do 

                                                                                                                                    
encontrar ligações entre o executor do homicídio e o ora paciente). Verificação que permitiu a 
orientação inicial da linha investigatória a ser adotada, bem como possibilitou concluir que os 
aparelhos seriam relevantes para a investigação. 2.4 À guisa de mera argumentação, mesmo 
que se pudesse reputar a prova produzida como ilícita e as demais, ilícitas por derivação, nos 
termos da teoria dos frutos da árvore venenosa (fruit of the poisonous tree), é certo que, ainda 
assim, melhor sorte não assistiria à defesa. É que, na hipótese, não há que se falar em prova 
ilícita por derivação. Nos termos da teoria da descoberta inevitável, construída pela Suprema 
Corte norte-americana no caso Nix x Williams (1984), o curso normal das investigações 
conduziria a elementos informativos que vinculariam os pacientes ao fato investigado. Bases 
desse entendimento que parecem ter encontrado guarida no ordenamento jurídico pátrio com o 
advento da Lei 11.690/2008, que deu nova redação ao art. 157 do CPP, em especial o seu § 
2º. [...] (STF, HC 91867/PA, segunda turma, relator Ministro Gilmar Mendes, J. 24.04.2012, Dje. 
20.09.2012). 

513
 Ementa: PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO "LAVA-JATO". MANDADO DE BUSCA E 
APREENSÃO. APREENSÃO DE APARELHOS DE TELEFONE CELULAR. LEI 9296/96. 
OFENSA AO ART. 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO 
FUNDAMENTADA QUE NÃO SE SUBORDINA AOS DITAMES DA LEI 9296/96. ACESSO AO 
CONTEÚDO DE MENSAGENS ARQUIVADAS NO APARELHO. POSSIBILIDADE. LICITUDE 
DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.  I - A obtenção do conteúdo de conversas e 
mensagens armazenadas em aparelho de telefone celular ou smartphones não se subordina 
aos ditames da Lei 9296/96. II - O acesso ao conteúdo armazenado em telefone celular ou 
smartphone, quando determinada judicialmente a busca e apreensão destes aparelhos, não 
ofende o art. 5º, inciso XII, da Constituição da República, porquanto o sigilo a que se refere o 
aludido preceito constitucional é em relação à interceptação telefônica ou telemática 
propriamente dita, ou seja, é da comunicação de dados, e não dos dados em si mesmos. III - 
Não há nulidade quando a decisão que determina a busca e apreensão está suficientemente 
fundamentada, como ocorre na espécie. IV - Na pressuposição da ordem de apreensão de 
aparelho celular ou smartphone está o acesso aos dados que neles estejam armazenados, sob 
pena de a busca e apreensão resultar em medida írrita, dado que o aparelho desprovido de 
conteúdo simplesmente não ostenta virtualidade de ser utilizado como prova criminal. V - 
Hipótese em que, demais disso, a decisão judicial expressamente determinou o acesso aos 
dados armazenados nos aparelhos eventualmente apreendidos, robustecendo o alvitre quanto 
à licitude da prova. Recurso desprovido. (STJ, RHC 75800/PR, Ministro Felix Fischer, quinta 
turma T5, j. 15.09.2016, Dje 26.09.2016). 
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telefone, ter requerido judicialmente a quebra do sigilo dos dados nele 

armazenados, de modo a proteger tanto o direito individual à intimidade quanto o 

direito difuso à segurança pública, assim julgaram a prova decorrente dos dados 

do celular ilícita, culminando com o seu desentranhamento.514 

Na mesma linha, no mesmo ano de 2016, em julgamento do STJ, na sexta 

turma, relator ministro Nefi Cordeiro, julgou-se que a prova obtida da verificação 

por parte da polícia dos dados do celular, bem como das conversas de whatsapp 

do celular do individuo preso em flagrante, sem ordem judicial, deveriam ser 

desentranhadas do processo, concluindo pela nulidade.515 

Percebe-se que as decisões ora pendem pelo direito à prova, ora enfatizam 

o direito fundamental à inviolabilidade dos dados, conclui-se, não obstante, que o 

acesso aos dados do celular, da mesma forma que o acesso a comunicação por 

carta e telégrafo, deve ser restrito e somente implementado com ordem judicial, 

excluído aqui o acesso somente ao IMEI por teclado, que não configura acesso 

aos dados do usuário no celular, já a apreensão da base material é possível 

havendo fundada suspeita. 

Já versando sobre o diário pessoal, no tocante ao maior ou menor grau de 

intimidade que o conteúdo tenha, Andrade assevera que se relaciona com a 

esfera mais protegida da intimidade, posto que o autor não escreve para 

compartilhar as informações que ali são colocadas, assim maior grau de proteção 

deveria ter, sendo expressão do segredo e representou importante marco na 

jurisprudência alemã. 

Andrade comparou, no tocante ao regime de acesso ao diário pessoal as 

posições do direito norte americano e do direito alemão. 

                                            
514

 Ementa: “processo penal, recurso em habeas corpus . tráfico de drogas. nulidade das provas 
produzidas na fase inquisitorial. prisão em flagrante. crime permanente. desnecessidade de 
mandado de busca e apreensão. provas extraídas do aparelho de telefonia móvel. ausência de 
autorização judicial. violação do sigilo telefônico. inépcia da denúncia e carência de justa causa 
para persecução penal não evidenciadas. necessidade de revolvimento fático-comprobatório. 
atipicidade material da conduta. princípio da insignificância não aplicável. lei penal em branco 
heteróloga. substância psicotrópica elencada na portaria 344/98 da anvisa. recurso 
parcialmente provido.” (STJ, RHC 67.379/RN, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, quinta turma, J. 
20.10.2016, DJe. 09.11.2016). 

515
 Ementa: “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . 
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL 
PARA A PERÍCIA NO CELULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Ilícita é a 
devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp , obtidas diretamente pela polícia 
em celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial. 2. Recurso ordinário em 
habeas corpus provido, para declarar a nulidade das provas obtidas no celular do paciente sem 
autorização judicial, cujo produto deve ser desentranhado dos autos.” (STJ, RHC 51531/RR, 
sexta turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, J. 19.04.2016 Dje 09.05.2016). 
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Para o direito americano é aceito como prova se foi apreendido de forma 

lícita, ou seja, mediante autorização (mandado) judicial, assim, aplica-se a regra 

de exclusão.  

Para o direito alemão é importante verificar se no conteúdo do diário se 

exprime “o desenvolvimento da personalidade e não a sua degradação”; por outro 

lado se a persecução penal refere-se a crime de gravidade; aí apresenta duas 

posições sempre em razão de ponderação: na primeira, se o dano ao bem 

fundamental, que a análise do diário implica, estiver no raio menor da intimidade, 

não poderá ser valorado o diário íntimo, tendo sido apreendido de forma lícita ou 

ilícita; na segunda, tratando-se de crime grave, pode-se valorar qualquer diário, 

por mais íntimo que seja. 516 

 

4.4.2.5 Conhecimentos fortuitos  

 

Outro ponto importante refere-se à localização de objetos, principalmente 

base material para documentos, que não se refiram ao crime, pelo qual se 

implementou a busca, mas se refiram a outro delito, tais objetos geram 

conhecimentos fora do âmbito do crime investigado, são conhecimentos 

localizados fortuitamente. 

Assim, além dos conhecimentos da investigação, têm-se os conhecimentos 

adquiridos acidentalmente, em uma atividade de investigação através do uso de 

um meio de obtenção de prova, e que não se relacionem com o delito que 

justificou o uso do meio de obtenção de prova.  

O tema dos conhecimentos fortuitos ganhou destaque com o incremento do 

uso de interceptações e escutas telefônicas, Andrade define esses meios de 

investigação de prova de meios ocultos de investigação e discorre que, de um 

lado são imprescindíveis, particularmente na luta contra as formas mais graves e 

organizadas de criminalidade, de outro preocupam pelo seu elevado potencial de 

invasividade e devassa. 517  

                                            
516

 ANDRADE, Manuel da Costa. Sobre as proibições de prova em processo penal. Coimbra: 
Coimbra Ed., 2006, p. 146-149.  

517
 ANDRADE, Manuel da Costa. O regime dos “conhecimentos da investigação” em processo 
penal: reflexões a partir das escutas telefônicas. In: BADARÓ, Gustavo Henrique (org.). Direito 
penal e processo penal: processo penal I, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, 
(Doutrinas essenciais; v. 6), p. 1522. 
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Andrade ensina que os meios ocultos de investigação surpreendem as 

pessoas atingidas nas suas formas mais descompromissadas e inocentes de 

ação, interação e comunicação, levando-as a dizer, por vezes a fazer coisas que 

de outro modo não diriam nem fariam e conclui, retiram a liberdade do individuo 

contribuir ou não para a descoberta da verdade nemo tenetur se ipsun 

accusare.518 

As buscas em pessoas são menos invasivas que os meios ocultos, porém, 

também por elas é possível localizar acidentalmente objetos que, embora não 

sejam relacionados ao crime em investigação, relacionam-se com outro crime, 

nessa questão a apreensão de celulares ganha destaque, pois constituem base 

material repositória de diversos tipos de dados.  

Para Andrade a definição dos conhecimentos da investigação e a sua 

distinção no que concerne aos conhecimentos fortuitos é “a particular conexão 

que subsiste entre os crimes a que se reportam os conhecimentos da 

investigação e o originário crime que determina a medida de investigação”, 

conexão tanto no plano material-substantivo como no processual. Em termos tais 

que a investigação do crime originário já leva consigo a investigação dos crimes 

novos, como conhecimentos da investigação de que fazem parte. Por isso é que, 

diferentemente do que sucede nos conhecimentos fortuitos, em que o 

processamento dos outros crimes tinham que ocorrer em outros processos, os 

conhecimentos da investigação fazem parte do mesmo “pedaço de vida”, devendo 

ser tratados no mesmo processo. 519 

Lopes assevera que os conhecimentos fortuitos de prova constituem 

resultados obtidos durante a execução de um meio de obtenção de prova lícito, 

mas que não possuem conexão objetiva ou subjetiva com o contexto histórico que 

legitimou a realização do ato. 520 

                                            
518

 ANDRADE, Manuel da Costa. O regime dos “conhecimentos da investigação” em processo 
penal: reflexões a partir das escutas telefônicas. In: BADARÓ, Gustavo Henrique (org.). Direito 
penal e processo penal: processo penal I, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, 
(Doutrinas essenciais; v. 6), p. 1522. 

519
 Ibid., p.1525.  

520
 LOPES, Anderson Bezerra. Os conhecimentos fortuitos de prova no direito processual. 
Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2013, p. 218. 
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Já conhecimentos de investigação são resultados probatórios que possuem 

conexão objetiva (infração penal investigada) ou subjetiva (individuo investigado) 

com o contexto histórico que legitimou o ato. 521 

Ensina Andrade que, diferentemente do que sucede com os conhecimentos 

da investigação, os conhecimentos fortuitos introduzem uma mudança de fim, isto 

é, uma divergência entre o fim em nome do qual os conhecimentos foram obtidos 

e o fim para que venham ulterior e eventualmente a ser utilizados. A sua utilização 

representa neste contexto uma exceção ao princípio da vinculação ao fim, 

princípio que relaciona-se intimamente com a proteção dos dados pessoais. 522 

A vinculação ao fim significa que os dados pessoais obtidos através de 

meios invasivos, estão circunscritos ao fim (a perseguição do crime) em nome do 

qual a intromissão foi legitimamente levada a cabo. 523 

Não se deve confundir conhecimentos fortuitos com conhecimentos 

adquiridos de forma ilícita, Valente distingue “os conhecimento obtidos de forma 

lateral”, que em nada se relacionam com os fatos que legitimaram o meio de 

investigação, com os obtidos com a violação dos requisitos e das condições.  

Conclui Valente que, no caso de provas obtidas sem observância dos 

requisitos e das condições, tem-se a ofensa voluntária a bens jurídicos tutelados 

constitucional e criminalmente, em que a produção de prova é totalmente ilícita, 

conquanto nos conhecimentos fortuitos a produção da prova não é ilícita, pois 

fortuitamente se obtém conhecimento de fatos delituosos que em nada se 

relacionam com o crime em investigação. 524 

Logo não resta a dúvida da inadmissibilidade dos elementos de prova 

advindos de conhecimentos obtidos de forma ilícita, já quanto aos conhecimentos 

fortuitos a ação foi lícita, porém o exame de admissibilidade deve considerar 

outras restrições, principalmente relativas ao implemento do meio de investigação 

de prova.  

                                            
521

 LOPES, Anderson Bezerra. Os conhecimentos fortuitos de prova no direito processual. 
Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2013, p. 218. 

522
 ANDRADE, Manuel da Costa. O regime dos “conhecimentos da investigação” em processo 
penal: reflexões a partir das escutas telefônicas. In: BADARÓ, Gustavo Henrique (org.). Direito 
penal e processo penal: processo penal I, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, 
(Doutrinas essenciais; v. 6), p. 1526. 

523
 Ibid., p. 1527. 

524
 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Conhecimentos Fortuitos: a busca de um equilíbrio 
apuleiano. Coimbra: Almedina, 2006, p. 67. 



188 
 

No tocante as buscas em pessoas em nosso ordenamento, a localização 

de objetos cujo porte constitui crime já faz parte do fundamento de sua 

implementação, assim a localização de arma de fogo ilícita ou de porção de 

substância entorpecente, que não tenham relação com o crime do qual se 

suspeitava quando se abordou o visado, não são totalmente inesperadas e o seu 

encontro, embora fortuito, está no rol das finalidades com que se executam. 

De forma semelhante ocorre no ordenamento português, como ensina 

Valente, os exames, revistas, buscas e apreensões em geral, quer sejam 

autorizados ou ordenados por autoridade judiciária, quer preencham o quadro 

típico das medidas cautelares e de polícia, havendo conhecimentos fortuitos, 

devem ser valorados como prova caso o ato seja lícito. 525 

Valente explica que sua interpretação não fere o princípio da interpretação 

restritiva das normas que restringem direitos, porque o escopo das normas que 

prescrevem estes meios de obtenção de provas se dirigem à descoberta das 

provas reais e pessoais de “um crime ou que possam servir de prova”; as revistas 

e buscas à apreensão de “objetos que tiverem ou estivessem destinados a servir 

a prática de um crime”; ou exames à inspeção de “vestígios que possa ter deixado 

o crime”. 

Sobre a legislação portuguesa e alemã Valente completa que o art. 178 do 

CPP e o § 108 da StPO alemã (este mais claro) autorizam que se apreendam 

“todos os objectos relacionados, nos termos legalmente prescritos, com um 

crime”, podendo-se aderir à defesa da valoração dos conhecimentos fortuitos sem 

reservas. Ainda no tocante a catálogo lembra que os meios de obtenção de prova:  

exames, revistas, buscas e apreensões; são admitidos como válidos para a 

investigação de qualquer crime, não estão sujeitos a um catálogo, o que, por 

razões de economia processual, defende-se maioritariamente “a apreensão ou a 

valoração probatória dos objectos que corporizam os conhecimentos fortuitos”.526 

Há de se analisar com cautela, pois, por outro lado, a localização de 

documentos fechados ou não, diários, e aparelhos celulares ou dispositivos 

móveis de dados, tem-se situação diversa, posto que a apreensão de 

correspondência, comunicações telegráficas e dados, bem como a interceptação 
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de comunicações telefônicas, podem conter inúmeras informações incluindo 

conhecimentos não relacionados com o crime que tenha fundamentado a medida. 

Tem-se nesses casos dois momentos: o da apreensão ou interceptação, no 

qual pode-se inclusive verificar ou não o conteúdo (dependendo de autorização 

judicial para tal) e; o momento em que se extrai os elementos para uso no 

processo (sempre com autorização judicial), surgindo da análise do conteúdo os 

conhecimentos que em nada se relacionam com o crime investigado.  

No tocante à apreensão de carta em razão de um determinado delito, mas 

que contenha conhecimento de outro, configurando conhecimento fortuito, existe 

em Portugal, como ensina Andrade, catálogo de crime para a apreensão de 

correspondência, assim pelo art. 179 do CPP português, alínea b, apreensão de 

correspondência só pode ocorrer em crimes com pena no seu máximo superior a 

três anos, “o que sugere uma disciplina processual da apreensão de 

correspondência de algum modo aberta aos sentidos normativos do regime das 

escutas telefônicas. E diferenciada da disciplina reservada às buscas”. 527  

No Brasil não há catálogo para a apreensão de correspondência, exige-se 

que ela esteja destinada ao acusado ou em seu poder e; a suspeita de que o 

conhecimento de seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato (art. 240, § 1º, f 

do CPP). Conclui-se, por conseguinte, a necessidade da suspeita (conjectura) de 

que a correspondência contenha conhecimentos da investigação. 

Por outro lado depreende-se também que tal apreensão só ocorra em 

busca pessoal com mandado judicial, ocasião em que será possível verificar se o 

conteúdo pertence aos conhecimentos da investigação, desprezando-se os 

conhecimentos fortuitos. A exceção seria a correspondência fazer parte do corpo 

de delito (p. ex. crime de ameaça), ou em prisão em flagrante (quando o preso 

estiver portando a correspondência); nesses casos sendo apreendida sem 

mandado.  

Nesse sentido Grinover, Gomes Filho e Scarance Fernandes asseveram a 

não apreensão de coisas que refuljam ao objeto da busca (domiciliar e pessoal), 

encontradas na casa ou em poder dos moradores. 528  
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Lopes também conclui pela inadmissibilidade dos conhecimentos fortuitos, 

posto excluídos dos limites de restrição autorizadores da decisão judicial. 529 

Nucci entende que os agentes, em vista de um conhecimento fortuito, 

deverão preservar o local e solicitar ao juiz de plantão a autorização legal para a 

apreensão, vedando, inclusive esse procedimento, caso se trate de pertences de 

terceiro, não indicado ou acusado.530 

Além da carta, o celular, como base material, constitui-se de um repositório 

de documentos que incluem dados de comunicações telefônicas, dados de 

pessoas do convívio, fotos, listas de contatos, bloco de notas com anotações, 

correio eletrônico (e-mail) e etc. Possuindo, assim, diversos tipos de informações, 

a serem verificadas somente com ordem judicial. 

Ainda, no tocante a arquivo eletrônico, é relevante diferenciar apreensão de 

interceptação, esta ocorre quando a comunicação está ocorrendo, aquela incide 

sobre a base material e compreende os dados nela inseridos.  

Assim a lei 9296/96, relativa a interceptação das comunicações telefônicas, 

que apresenta catálogo de crimes (somente os apenados com reclusão), não se 

aplica às apreensões.  

A jurisprudência nacional ao analisar o caso, que se apresenta sempre 

envolvendo interceptações telefônicas, sinaliza pela aceitação dos conhecimentos 

conexos ao crime autorizador da medida531532, o que não seriam conhecimentos 
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fortuitos propriamente, posto que não constituem uma mudança de finalidade da 

investigação, além disso tem-se a aceitação do uso para os crimes conexos ainda 

que apenados com detenção e, por conseguinte fora do catálogo.533534Por outro 

lado verificou-se a aceitação de crimes não conexos subjetiva ou objetivamente 

em decisão que julgou lícito o uso do conteúdo da interceptação para crime de 

roubo futuro sem conexão objetiva ou subjetiva com o crime investigado. 535 

Já no tocante a busca e apreensão tem-se decisão pela aceitação dos 

conhecimentos fortuitos em caso de flagrante de crime permanente, acordando a 

quinta turma do STJ que é licita a busca em razão de flagrante de crime 

permanente; a investigação corria por crime tributário, em vista disso foi 
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descoberta a presença de animais (proibidos em cativeiro), depreendendo-se do 

teor da decisão “até porque não está comprovado que a busca resultou da 

interceptação” que a prova seria lícita de qualquer jeito, a não comprovação da 

ligação entre o flagrante e a interceptação seriam apenas um reforço na tese de 

não ilicitude, ou seja, ao vislumbrar-se flagrante a ação dos agentes é lícita, 

independente disso o inquérito foi trancado por outro motivo (não estarem as 

espécies em risco de extinção) 536.  

De todo o exposto e a despeito das decisões judiciais, conclui-se por fim, 

pela não apreensão, e a consequente não utilização dos conhecimentos, de 

objetos que não constituam instrumentos, produto ou elucidativos do crime 

investigado e que também não sejam instrumentos de crime em geral (arma 

proibida, entorpecente, documento falso), casos em que poderá haver flagrante 

ou não, ou ainda, objetos para prática de ilícitos cujo porte não configure crime. 

Excepcionalmente em regular atividade de busca pessoal, caso vislumbre-

se foto ou conteúdo aberto de crime grave, conclui-se que possa ser usado como 

elemento de prova, desde que fique claro que foi uma descoberta na ação normal 
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e regular e não resultante de um desvio no procedimento para atingir a intimidade 

do visado. Aqui têm-se o uso da proporcionalidade para se evitar que um crime 

grave passe impune.  
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CONCLUSÃO  

 

Por fim apresentam-se as conclusões consolidadas na presente pesquisa e 

as respostas às indagações iniciais que impulsionaram o trabalho, sendo que 

conclusões parciais permearam cada capítulo. 

No tocante à taxonomia do gênero busca pessoal têm-se: 

Quanto ao âmbito de incidência: 1) revista na pessoa e vestes; 2) busca 

nos pertences (malas, pastas, bolsas e congêneres); 3) busca no automóvel 

(empregado como meio de transporte). 

Quanto à profundidade ou grau de invasividade: 1) superficial (apalpação e 

mera visualização dos pertences); 2) padrão (verificação de bolsos, carteiras, 

conteúdo de pertences, interior de veículo); 3) minuciosa (verificação de vestes, 

desnudamento da pessoa, verificação de forros de bolsas, forração de 

automóvel). 

O uso de cada tipo deve ser o adequado para a localização do objeto que 

se almeja, bem como deve ser o de menor impacto possível aos direitos 

fundamentais. 

O uso de meios mecânicos ou eletrônicos é recomendado como o de 

menor dano aos direitos individuais. 

Quanto à finalidade imediata têm-se buscas como meio de investigação ou 

obtenção de prova e buscas como medidas preventivas ou policiais.  

Não obstante, toda busca exerce ao mesmo tempo uma função repressiva 

e uma função preventiva aos delitos. 

No CPP e no CPPM verificam-se cinco tipos de busca pessoal: 1) mediante 

ordem judicial, visando localizar objetos relacionados a delito determinado; 2) 

independente de ordem judicial, visando localizar objetos relacionados a delito 

determinado; 3) busca visando localizar instrumentos destinados a fim delituoso; 

4) busca em decorrência da prisão; 5) busca no curso de busca domiciliar. 

Reunindo-se as situações típicas de obtenção de prova vislumbram-se três 

tipos: 1) flagrante, tipicamente situações 4 (prisão) e 2 (flagrante impróprio) e as 

demais situações quando for encontrado objeto cujo porte configura crime, entre 

eles arma ilegal; 2) curso de investigação, tipicamente situações 1(com mandado) 
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e 5 (durante busca domiciliar), podendo ser a situação 2 quando localiza-se 

individuo que está sendo investigado e suspeita-se que porta objeto de interesse; 

3) fundada suspeita de porte de objeto para pratica de ilícito, sem haver prévia 

investigação, tipicamente situações 2 (instrumentos de falsificação) e 3 (objetos 

para prática de crime), quando não configurarem flagrante.  

Como medidas tipicamente preventivas ou policiais vislumbram-se três 

situações: 1) prevenir perigo para os policiais e demais pessoas envolvidas, 

tipicamente situações 4 (transporte do preso) e 5 (busca domiciliar); 2) prevenir 

delitos de maior danosidade, tipicamente situações 2 (arma do crime) e 3 (arma 

proibida e objetos para prática de delito); 3) acautelar objetos que possam vir a 

desaparecer, tipicamente situações 2, 3 e 4, mas abrange também as demais. 

Conclui-se ser possível classificar os meios de investigação de prova como 

repressivos ou preventivos, compreendendo estes últimos medidas com finalidade 

imediata de prevenir delito, mas que possibilitem a obtenção de prova respeitando 

a legalidade e a proporcionalidade, sendo que não é totalmente inesperado o 

encontro do objeto relacionado a crime. A busca pessoal é um meio de 

investigação de prova que comporta as duas modalidades no ordenamento 

brasileiro. 

No campo das medidas preventivas, buscas são executadas em razão do 

interesse da segurança pública, sendo atos administrativos embasados pelo 

exercício do poder de polícia. 

Poder de polícia é o instituto do direito que restringe o direito à liberdade e 

à propriedade em favor do interesse público.  

No tocante à segurança pública, os contornos das funções e competências 

encontram-se na CR art. 144 e parágrafos, prevendo a cláusula geral 

“preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio” e 

os órgãos que tem o dever de executá-la e suas atuações específicas. 

Além do dever do Estado a cláusula geral cria o direito das pessoas à 

segurança (incolumidade física e preservação do patrimônio). 

Tanto tal exercício do poder de polícia (direito à segurança), como o 

emprego dos meios de obtenção de prova (direito à prova) criam uma relação de 

tensão com os direitos e liberdades fundamentais, principalmente com a liberdade 

de circulação, o direito à intimidade e vida privada (liberdades de personalidade) e 

seus derivados: inviolabilidade das comunicações epistolares, telegráficas, de 
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dados e telefônicas; bem como o princípio fundador da dignidade humana e seu 

principio decorrente da igualdade devem ser observados nessa relação. 

Em um sistema baseado em direitos fundamentais as restrições a esses 

direitos são possíveis, respeitando-se os limites previstos em lei, bem como na 

relação de tensão deve ser respeitada a proporcionalidade, com a ponderação 

entre os direitos envolvidos, o emprego da medida adequada para o exercício do 

direito prevalente na ponderação, sendo empregado o meio necessário, ou seja, o 

que atinge em menor grau os direitos não prevalentes. 

Dentre as buscas preventivas elencam-se: revistas de ingresso em 

estádios de futebol, shows e eventos públicos; revistas de ingresso em área de 

embarque de aeroportos; revistas de ingresso em fórum; revistas de ingresso 

para visitantes em presídio; operações policiais de averiguação de suspeita e; 

operação de bloqueio de trânsito. 

As revistas para ingresso aplicam-se em todas as pessoas que queiram 

adentrar e podem gerar a localização de objetos ilícitos diretamente ou gerar a 

suspeita de porte de tais objetos, para em um segundo momento serem 

descobertos por agente competente para executar a busca como meio de 

investigação de prova. A prática normalmente implica em revista superficial ou 

com uso de equipamento eletrônico ou mecânico, sendo que no caso do ingresso 

de visitantes em presídio é abusiva a prática da revista minuciosa com 

agachamentos e inspeção de esconsos naturais.  

As operações de trânsito visam a segurança viária e a segurança pública e 

encontram seus limites e competências definidos no CTB, onde também está 

prevista a sujeição à fiscalização por parte dos condutores de veículos.  

As operações policiais em razão de acionamento para verificação de 

pessoas suspeitas e locais suspeitos de crimes são híbridas, pois são 

implementadas para simples verificação administrativa (observação e avaliação), 

podendo, após avaliação do policial, tornar-se uma investigação de prova. 

Já as buscas em locais onde se verificou a prática de crimes em 

aglomerações (bocas de fumo, caso de tráfico de drogas), (feiras do rolo e bares, 

caso de receptação) configura também um caso de medida policial de segurança, 

que não está prevista em lei, e é implementada em razão do risco envolvido, o 

que pode levar a avaliações erradas e abusos e excessos, devendo ter seus 

contornos abordados na legislação brasileira. 
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Conclui-se pela necessidade de sistematização das medidas policiais e 

preventivas, podendo ser na lei processual penal ou lei própria, abrangendo 

também as operações em locais perigosos, onde se praticam delitos (tráfico, 

receptação etc.). 

A atividade de busca abrange oito momentos: 1) o acionamento da polícia; 

2) a atenção do policial a determinado individuo; 3) a abordagem; 4) a 

identificação; 5) a busca; 6) o desapossamento do objeto; 7) a condução e; 8) a 

formalização da busca e da apreensão. 

O fundamento da suspeita será adquirido nas fases 1, 2, 3 e 4. 

A abordagem deve observar também aspectos técnicos como segurança 

do policial, do abordado e de terceiros, bem como aspectos éticos, escolhendo 

local que evite maiores constrangimentos. 

O cometimento de crimes como abuso de poder, racismo ou a tortura; 

durante a abordagem e busca; torna ilícito o elemento de prova adquirido. 

A formalização da busca em razão da apreensão de objeto será feita no 

distrito policial, onde, inclusive é avaliada a ação policial. 

A apuração de inconformidades e abusos durante eventual flagrante é feita 

na audiência de custódia pelo poder judiciário. Assim, quando os elementos 

chegam para a admissão no processo penal, já passaram por uma verificação 

quanto a eventual abuso policial. 

A prova obtida por meios ilícitos é inadmissível, cabe asseverar que a 

situação mais comum é ocorrer o ingresso dessas provas e a constatação da 

ilicitude ser feita no curso do processo, o que ocasiona o seu desentranhamento 

em procedimento muito semelhante ao que ocorre com as situações em que se 

verifica uma nulidade (inconformidade na produção da prova).  

O ingresso dos elementos de prova provindo das buscas em pessoas se 

faz através de meios de prova, entre eles a prova pericial, a prova documental e, 

também, a prova testemunhal através do testemunho dos policiais e de pessoas 

que tenham acompanhado a busca. 

O testemunho dos policiais é válido, sendo importante a verificação de que 

não tenham interesse particular na incriminação do réu. 

Os documentos são provas pré-constituídas, portanto adquiridas 

anteriormente e externamente ao processo, mas de importância para constatar a 
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materialidade do crime através do exame de corpo de delito, ou até mesmo pelo 

auto de exibição e apreensão do objeto subtraído (crimes patrimoniais). 

Muitos dos objetos que compõem o corpo de delito são obtidos pela ação 

de busca pessoal, incluindo também os instrumentos do crime, que devem ser 

periciados. 

Merece especial procedimento, quando os objetos almejados sejam carta, 

celular (ou outro dispositivo de armazenamento de dados) e diário, posto que os 

dois primeiros são protegidos pela inviolabilidade do sigilo das comunicações e o 

último poder configurar a expressão máxima da intimidade, com informações que 

a pessoas não quer compartilhar com ninguém. 

Conclui-se pela possibilidade de apreensão desses objetos, sempre que 

forem pertinentes à investigação do crime em que se fundou a busca, porém a 

análise do conteúdo protegido só será feita por ordem judicial. 

No tocante ao celular a simples verificação do número do IMEI do aparelho, 

através do acesso ao teclado, quando não for possível verificar fisicamente no 

aparelho, não constitui violação dos dados do celular. 

As buscas são meios de investigação com amplo espectro de objetos a 

serem localizados, incluindo instrumentos para a prática de crimes, assim os 

conhecimento fortuitos obtidos em razão de localização de objetos que não se 

relacionam com os conhecimentos do crime investigado (relativos ao crime 

investigado e aos crimes conexos), mas que constituam um crime em si o seu 

porte(flagrante ou não), ou ainda, instrumentos para prática de crime, cujo porte 

não configure crime, podem ser apreendidos e valorados. Demais objetos obtidos 

fortuitamente, como regra, não serão apreendidos ou valorados. Exceção para 

foto ou informação em documento aberto e visível de crime grave, onde é 

possível o uso da proporcionalidade, desde que a ação tenha sido lícita e o 

procedimento não tenha se desviado. 
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