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Padrão possível de resposta da discursiva  – Prof. Flavio Milhomem 
 

BUSCA E APREENSÃO 

1) Natureza jurídica, objetivos, características e normas gerais 

2) Requisitos para seu cumprimento nas modalidades domiciliar e pessoal 

3) Possibilidade jurídica da realização no horário noturno 

4) Possibilidade de realização da busca pessoal nas pessoas no interior da residência, e no 

interior dos veículos. 

A busca e apreensão, regulamentada nos arts. 240 e seguintes do Código de Processo Penal, é 

medida cautelar instrumental prevista no título “Da Prova” do referido diploma legal. A 

doutrina chama a atenção para a dupla natureza de tal instituto, já que a busca, propriamente 

dita, é meio de obtenção da prova, que visa a encontrar pessoas ou coisas; enquanto a 

apreensão é medida cautelar probatória destinada à preservação (garantia) da prova. 

Tanto a busca como a apreensão podem ocorrer no curso do inquérito policial ou durante o 

processo; e será domiciliar ou pessoal, quando fundamentada em razões que a autorizem a 

prender criminosos; apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; apreender 

instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; 

apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim 

delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 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; apreender pessoas 

vítimas de crimes; ou colher qualquer elemento de convicção. 

A busca domiciliar é medida processual, via de regra, condicionada à reserva de jurisdição, o 

que significa dizer que somente poderá ser realizada a partir da análise prévia da autoridade 

judiciária competente, e expedição do respectivo mandado judicial. O mandado de busca e 

apreensão, no entanto, é prescindível, quando a busca é consentida validamente pelo 

morador, de dia, ou à noite; ou em caso de flagrante delito, durante o dia ou noite. Fora das 

hipóteses de dispensa do mandado de busca e apreensão, este somente poderá ser cumprido 

durante o dia. 

A busca pessoal, por sua vez, pode ser feita quando houver fundada suspeita de que alguém 

oculte consigo arma proibida (ou sem o porte), ou ainda, coisas achadas ou obtidas por meios 

criminosos; instrumentos de falsificação, munições; bem como para descobrir objetos 

necessários à prova de infração ou colher qualquer outro elemento de convicção; e estará 

automaticamente autorizada quando realizada no bojo de uma busca domiciliar. 

A busca pessoal consiste na inspeção do corpo e das vestes de alguém para apreensão de 

elementos de convicção ocultados, incluindo-se objetos, bolsas, malas, pastas e veículos 
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(automóveis, motocicletas, embarcações, avião etc.) compreendidos na esfera de custódia da 

pessoa; ocorrendo, como única exceção, a necessidade de mandado judicial quando o veículo 

é destinado à habitação do indivíduo, no caso de trailers, cabines de caminhão, barcos, entre 

outros, quando se inserem no conceito jurídico de domicílio. 

Encontrando-se a busca em constante tensão com as garantias fundamentais, previstas na 

Constituição Federal, da inviolabilidade do domicílio, da dignidade da pessoa humana, da 

intimidade e da vida privada, da incolumidade física e moral do indivíduo; sua utilização deve 

sempre importar na ponderação a partir da identificação de sua necessidade, adequação e 

proporcionalidade, de modo que seja sempre uma medida excepcional e condicionada às 

circunstâncias do caso concreto. 

 

 

Flavio Milhomem é é Mestre em Ciências Jurídico-Penais, Doutorando em Direito 

e Políticas Públicas, Docente nas disciplinas de Direito Penal e Processo Penal desde 

1997, Docente titular do curso de Direito (bacharelado) e da pós-graduação do 

Instituto Brasiliense de Direito Público - IDP, Brasília/DF, professor de cursos 

preparatórios para concursos, Promotor de Justiça Criminal do Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios desde 1.997. 

 

 

 


