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Busca e Apreensão

12) Restrição quanto ao horário para busca domiciliar: 

Durante o dia e noite, somente em caso de flagrante delito 
ou com consentimento. (art. 5º, XI, CF)

“Art. 245, CPP: As buscas domiciliares serão executadas de
dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite,
e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e
lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente,
intimando-o, em seguida, a abrir a porta.”
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Hipóteses de flagrante:

“Art. 302, CPP: Considera-se em flagrante delito quem:
I - está cometendo a infração penal;
II - acaba de cometê-la;
III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo 
ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça 
presumir ser autor da infração;
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, 
objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da 
infração.”
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Regra geral, somente durante o dia. O que se compreende
por dia?

→06h:00m às 20h:00m, por interpretação analogia do art.
212, NCPC;
→06h:00m às 18h:00m, preservando-se ao máximo a vida
privada e a intimidade no âmbito doméstico. Ainda
majoritária.
→Critério físico-astronômico. Dia como período em que
ainda há luz solar.
O STF tem decisão autorizando busca a apreensão durante a
noite, ao argumento que durante o dia seria ineficaz.
Inquérito 2424/RJ (20.11.2008).
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13) Considerações gerais sobre busca domiciliar:
“Art. 293. Se o executor do mandado verificar, com
segurança, que o réu entrou ou se encontra em alguma
casa, o morador será intimado a entregá-lo, à vista da
ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o
executor convocará duas testemunhas e, sendo dia, entrará
à força na casa, arrombando as portas, se preciso; sendo
noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não
for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa
incomunicável, e, logo que amanheça, arrombará as portas
e efetuará a prisão.
Parágrafo único. O morador que se recusar a entregar o réu
oculto em sua casa será levado à presença da autoridade,
para que se proceda contra ele como for de direito.”
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→Quando a busca for realizada em casa habitada, deve-se
molestar os moradores o mínimo possível

“Art. 248, CPP: Em casa habitada, a busca será feita de
modo que não moleste os moradores mais do que o
indispensável para o êxito da diligência.”

→Busca no escritório de advogado

“Art. 243, § 2º, CPP: Não será permitida a apreensão de
documento em poder do defensor do acusado, salvo
quando constituir elemento do corpo de delito.”
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“Art. 7º São direitos do advogado: (Lei 8906/94)

II - ter respeitada, em nome da liberdade de defesa e do
sigilo profissional, a inviolabilidade de seu escritório ou
local de trabalho, de seus arquivos e dados, de sua
correspondência e de suas comunicações, inclusive
telefônicas ou afins, salvo caso de busca ou apreensão
determinada por magistrado e acompanhada de
representante da OAB;

[...]
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§ 6º Presentes indícios de autoria e materialidade da
prática de crime por parte de advogado, a autoridade
judiciária competente poderá decretar a quebra da
inviolabilidade de que trata o inciso II do caput deste
artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de
busca e apreensão, específico e pormenorizado, a ser
cumprido na presença de representante da OAB, sendo,
em qualquer hipótese, vedada a utilização dos
documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a
clientes do advogado averiguado, bem como dos demais
instrumentos de trabalho que contenham informações
sobre clientes. (Incluído pela Lei nº 11.767, de 2008).
[G.N].”
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→Desobediência e recalcitrância do morador. Morador
ausente:
“Art. 245, CPP: As buscas domiciliares serão executadas de
dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e,
antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e
lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente,
intimando-o, em seguida, a abrir a porta.
§ 1º Se a própria autoridade der a busca, declarará
previamente sua qualidade e o objeto da diligência.
§ 2º Em caso de desobediência, será arrombada a porta e
forçada a entrada.
§ 3° Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de
força contra coisas existentes no interior da casa, para o
descobrimento do que se procura.
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§ 4º Observar-se-á o disposto nos §§ 2o e 3o, quando
ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a
assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver
presente.
§ 5º Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar,
o morador será intimado a mostrá-la.
§ 6º Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será
imediatamente apreendida e posta sob custódia da
autoridade ou de seus agentes.
§ 7º Finda a diligência, os executores lavrarão auto
circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas
presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4o.”
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→Busca em território de outra jurisdição: art. 250, CPP.
Atitude de seguimento da pessoa ou coisa.

“Art. 250, CPP: A autoridade ou seus agentes poderão
penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de
outro Estado, quando, para o fim de apreensão, forem no
seguimento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à
competente autoridade local, antes da diligência ou após,
conforme a urgência desta.
§ 1o Entender-se-á que a autoridade ou seus agentes vão
em seguimento da pessoa ou coisa, quando:
a) tendo conhecimento direto de sua remoção ou
transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a
percam de vista;
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b) ainda que não a tenham avistado, mas sabendo, por
informações fidedignas ou circunstâncias indiciárias, que
está sendo removida ou transportada em determinada
direção, forem ao seu encalço.
§ 2o Se as autoridades locais tiverem fundadas razões para
duvidar da legitimidade das pessoas que, nas referidas
diligências, entrarem pelos seus distritos, ou da legalidade
dos mandados que apresentarem, poderão exigir as provas
dessa legitimidade, mas de modo que não se frustre a
diligência.”
→Busca e apreensão envolvendo pessoa detentora de foro
privilegiado.
Obs: As coisas apreendidas serão objeto de restituição, nos
termos do art. 118 a 124, CPP.
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14)Busca Pessoal:

Trata-se de diligência realizada no corpo da pessoa, em suas
roupas ou objetos que tenham consigo. Fundadas suspeitas
(art. 240, §2º, CPP).

“Art. 244, CPP: 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 ou papéis que constituam corpo de delito, ou
quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar.”
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→ Busca pessoal em mulheres:

“Art. 249, CPP: A busca em mulher será feita por outra
mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da
diligência.”


