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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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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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