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RESUMO 

 

 

OPERAÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO: MANDADOS DE BUSCA E 

APREENSÃO COLETIVOS E SUA CONSTITUCIONALIDADE 

 

AUTOR: Bruno de Araújo Cavalcante 

 

ORIENTADOR: 1º Ten Pedro Vinícius Silva Teixeira Santos 

 

 

Este estudo diz respeito, em suma, aos mandados de busca e apreensão coletivos e sua 

constitucionalidade. Este tema é de grande relevância para o Exército Brasileiro, tendo em 

vista as operações de busca e apreensão que são desencadeadas nas favelas do Rio de Janeiro, 

devido à intervenção militar naquela cidade. Por ser a  referida cidade um local com uma 

geografia peculiar, onde casas encontram-se situadas em favelas irregulares, sem um endereço 

que as identifique, faz-se necessária a expedição de mandados coletivos, a fim de que as 

polícias e o Exército Brasileiro possam atuar no combate à criminalidade. Com isso, iniciou-

se uma discussão acirrada sobre a constitucionalidade ou não de tais mandados, uma vez que 

o Código Penal prevê que os mesmos devem ter endereço certo. Ao final do estudo, 

constatou-se que há correntes contra e a favor de ta mandado, sendo porém o mesmo 

considerado uma necessidade ante as peculiaridades da causa. 

 

Palavras-chave: Busca. Apreensão. Mandado coletivo. Constitucionalidade. Exército 

Brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

  

SEARCH AND APPEARANCE OPERATIONS: COLLECTIVE SEARCH AND 

APPROVAL COMMANDS AND ITS CONSTITUTIONALITY 

 

AUTHOR: Bruno de Araújo Cavalcante 

 

ORIENTER: Tem. Pedro Vinicius Silva Teixeira Santos 

 

 

This study concerns the collective search and seizure warrants and their constitutionality. This 

subject is of great relevance to the Brazilian Army, in view of the search and seizure 

operations that are unleashed in the favelas of Rio de Janeiro, due to the military intervention 

in that city. Because the city of Rio de Janeiro is a place with a peculiar geography, where 

houses are located in irregular favelas, without an address that identifies them, it is necessary 

to issue collective warrants, so that the police and the Army Can act in the fight against crime. 

This led to a heated discussion about the constitutionality or not of such warrants, since the 

Criminal Code provides that they must have a certain address. At the end of the study, it was 

found that there are currents against and in favor of the warrant, but it is considered a 

necessity in view of the peculiarities of the case. 

 

Keywords: Search. Seizure. Collective order Constitutionality. Brazilian Army. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Não é de hoje que o tema segurança pública é foco em diversas discussões, tanto 

políticas, como econômicas e sociais. Isso se deve principalmente aos altos índices de 

violência urbana e, em especial, à elevada taxa de homicídios. Dados que de acordo com 

estudos e pesquisas, possuem uma conexão inerente com o tráfico de drogas. Na cidade do 

Rio de Janeiro, em particular, diversas estratégias de combate ao crime organizado têm sido 

implementadas, porém não com tanta eficiência, haja vista os indicadores de violência e 

também a sensação de insegurança vivenciada pelos habitantes da cidade.  

Atualmente, medidas mais severas estão sendo adotadas como uma forma de lidar com 

essa problemática, a exemplo da intervenção federal. Apesar dos grandes avanços que as 

tropas militares têm alcançado no que tange ao combate ao crime organizado, ainda há muitas 

barreiras a serem superadas, como por exemplo o pouco amparo legal dado à atuação das 

forças armadas nessas comunidades. Isso pode ser melhor evidenciado nas operações de busca 

e apreensão, a quais estão inseridas em contextos específicos dentro desses ambientes e por 

isso mesmo necessitam de uma atenção diferenciada, assim como da implantação de medidas 

que facilitem a atuação das tropas militares.  

Previstos no artigo 243 do Código de Processo Penal brasileiro, os mandados de busca 

e apreensão devem conter os seguintes requisitos formais: a indicação mais precisa possível 

do domicílio onde será realizada a diligência, o nome do respectivo proprietário ou morador 

e os fins e motivos da diligência. Além disso, deverá ser subscrito pelo escrivão e assinado 

pela autoridade que o fizer.         

Nesse sentido, uma das dicussões mais polêmcicas envolvendo o referido instituto 

processual penal é justamente a que gira em torno da possibilidade de se realizarem buscas e 

apreensões coletivas, as quais abrangem toda uma área, ao invés de domicílios específicos, e 

possuem por finalidade a facilitação das operações militares para que se possa realizar 

diligências em uma determinada área, sem, contudo, constar o nome do morador ou do 

proprietário. 

Os chamados mandados de busca e apreensão coletivos não se encontram presentes 

nas disposições do Código de Processo Penal, e, em tese, vão de encontro, inclusive, ao 

próprio artigo 243 deste codex, o qual prevê expressamente a necessidade de nomear a pessoa 

e descrever o endereço no qual ela reside para realização da diligência. Inobstante, existem 

opiniões no sentido de que a busca e apreensão coletiva está em desacordo com o artigo 5º, XI 

da Constituição Federal: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 
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penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou 

para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.  

Apesar da celeuma que se instaurou sobre esse assunto, no início de 2018 foram 

expedidos vários mandados coletivos no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no Distrito 

Federal, os quais tiveram a sua constitucionalidade questionada. Assim sendo, a problemática 

perseguida pelo presente trabalho é justamente a compatibilidade dos mandados de busca e 

apreensão coletivos com os dispositivos da Constituição Federal, norma superior do 

ordenamento jurídico brasileiro.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar a constitucionalidade dos mandados de busca e apreensão coletivos. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Compreender a natureza, os requisitos e o funcionamento das operações de Garantia 

da Lei e da Ordem; 

Averiguar a legislação e a doutrina que circunda o mandado de busca e apreensão; 

Verificar as questões práticas da aplicabilidade do mandado de busca e apreensão 

coletivo; 

Examinar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal de 

Justiça e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acerca dos mandados coletivos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A busca domiciliar, como o próprio nome já diz, é aquela feita na casa de alguém. 

Conforme dispõe o artigo 5º, XI, da Constituição Federal: “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”.  A regra, portanto, fora dos casos excepcionais indicados na própria Constituição, é 

de que a violação da casa de alguém deve ser determinada por um mandado judicial de busca 

e apreensão. O Código de Processo Penal, por seu turno, disciplina esta matéria a partir do 

artigo 240. Tão importante quanto esse dispositivo, o artigo 243 do CPP disciplina a forma 

sob a qual deve ser realizada a diligencia.  

As operações de pacificação têm como principais missões a preservação da ordem 

pública e o restabelecimento da paz social em uma determinada região. Para que essas 

operações obtenham êxito, mister se faz o apoio da população. No atual contexto das 

operações no Rio de Janeiro, duas questões têm sido bastante abordadas pelas tropas em 

relação a população daquela região. A primeira é: há moradores que não apoiam a atuação do 

Exército na região, por medo, ou por se sentirem inseguros, devido a ameaças ou às atividades 

que os criminosos desempenham na região. A segunda é: há também moradores que, por ter 

proximidade com os criminosos, apoiam ou auxiliam suas atividades ilícitas, como auxílio em 

fugas, escondendo armas e drogas etc.  

Neste contexto, destaca-se a peculiaridade da geografia montanhosa da cidade do Rio 

de Janeiro, principalmente nas comunidades. Não é leviano afirmar que a forma 

desorganizada e precária através da qual esses locais foram ocupados por milhões de pessoas - 

as pessoas vivem em barracos quase sempre dispostos de forma que seja praticamente 

impossível identificar individualidade ou divisão - sem qualquer tipo de auxílio ou 

intervenção do Estado, fez com que o crime organizado tomasse o controle destas 

comunidades.  

Tais circunstâncias dificultam totalmente o emprego das forças armadas neste 

ambiente. Mesmo utilizando-se dos meios de inteligência, a disposição das casas e a 

inexistência de endereços certos fazem com que seja impossível a expedição de mandado nos 

exatos termos do art. 243, inciso I, do CPP.  

No início de 2018 foram emitidos mandados de busca e apreensão coletivos no Rio de 

Janeiro, Espírito Santo e Distrito Federal, no entanto, há discussões a respeito da 

inconstitucionalidade dos mesmos, tendo em vista que, de acordo com o CPP os mesmos 
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devem conter dados como nome da pessoa e endereço do local a ser cumprido o mandado, 

porém, os mandados coletivos especificam apenas a área onde os mesmos serão cumpridos, 

como região ou bairro. A realidade é que com este tipo de mandado, muitas pessoas inocentes 

terão suas casas revistadas, porém este é o único meio de combater o crime organizado, que 

há muito impõe o terror e o caos. Assim sendo, questiona-se a inconstitucionalidade do 

mesmo. 

 

2.1 OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM – GLO 

 

O conceito de Garantia da Lei e Ordem (GLO), segundo o manual homônimo editado 

pelo próprio Exército Brasileiro (Brasil, 2013, p. 2-1), pode ser definido, resumidamente, 

como o conjunto de atividades estruturadas e ordenadas por órgãos de segurança pública e 

pelas Forças Armadas  a fim de pôr em prática a salvaguarda dos poderes constitucionais, da 

lei e da ordem:  

 

atuação coordenada das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública na 

execução de ações e medidas provenientes de todas as expressões do poder nacional 

em caráter integrado e realçado na expressão militar. Tem por finalidade a garantia 

dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. 

 

De acordo com referido manual, as operações de GLO são de decisão exclusiva do 

Presidente da República, devendo a força ser utilizada em caráter eventual, com duração 

limitada e em área previamente definida. Além de tais requisitos, faz-se importante que essas 

operações ganhem apoio amplo da população brasileira, a fim de haver uma legitimação 

social.   

As GLO podem ser de caráter preventivo ou operativo. No que concerne às primeiras, 

as atividades de inteligência e comunicação social são prioridade, podendo colaborar com os 

governos estaduais ou com o Ministério Público em casos de perturbação da ordem. 

Conforme suscitado anteriormente, as operações de GLO são coordenadas em 

conjunto com outros órgãos da segurança pública, de maneira que todos devem agir segundo 

os parâmetros a Constituição Federal além de estar em consonância com os princípios da 

razoabilidade, proporcionalidade e legalidade. 

Em uma GLO o uso da força deve ser utilizado somente em último caso, dando-se 

prioridade à negociação conduzida por pessoas habilitadas e autorizadas. É fundamental que o 

militar conheça bem o terreno, a população e as F. Adv. É preciso que o militar saiba utilizar 

com eficácia o poder de dissuasão, momento em que se evitará a adoção de medidas 
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operativas, uma vez que o êxito das operações GLO dependem do apoio da população, sendo 

fundamental, assim, o uso da comunicação social. Nesse aspecto, cabe salientar que: 

 

As ações de GLO só terão êxito duradouro se as condições políticas, econômicas e 

sociais que permitiram o surgimento e catalizaram o crescimento das F Adv forem 

alteradas pelas demais expressões do poder nacional. O poder militar é capaz de 

neutralizar, temporariamente, os efeitos de uma determinada situação que afete os 

poderes constitucionais, a lei e a ordem, mas só a atuação integrada de todas as 

expressões do poder nacional é capaz de eliminar as causas daquela situação 

(BRASIL, 2013, p. 1-5). 

 

Na realização das operações ora abordadas, devem ser observados os princípios da 

razoabilidade, os quais simbolizam a compatibilidade entre os meios e os fins da medida, 

relacionando-se à ações comedidas e moderadas; da proporcionalidade, que é a 

correspondência entre as ações e as reações de modo a não haver excessos por parte dos 

integrantes da tropa empregada; e da legalidade, para que não haja exposição desnecessária à 

responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 

Ainda à luz do Manual de Garantia da Lei e da Ordem, pode-se afirmar que as forças 

adversas podem se caracterizar por agir individualmente ou em grupo. Suas formas de atuação 

podem ser: aliciamento, infiltração, agitação e propaganda, atividades políticas, hierarquias 

paralelas ou operações militares. Verifica-se que dentro da atuação das F. adv. encontram-se 

várias atividades sendo executadas, as quais são classificadas como construtivas ou 

destrutivas, correspondendo à estratégia operacional adotada, explorando ao máximo as 

franquias legais existentes. As Forças Adversas utilizam todos os meios possíveis para obter 

êxito em seu intuito e, por isso, a tropa deverá agir com cautela. Para tanto, é importante que 

os militares estejam capacitados e saibam demonstrar confiança, pois em caso de insegurança 

a missão poderá estar perdida. Não obstante, eles devem observância aos preceitos legais e 

agir com: 

 

Moderação e tranquilidade na dissuasão; firmeza e determinação, sem desmandos, 

quando provocada e agredida; nenhuma precipitação ou sinal de instabilidade, em 

qualquer momento do confronto; demonstração de completo domínio das técnicas de 

controle de distúrbios; e utilização da munição real, como último recurso para 

cumprir sua missão e somente, após uma confrontação (BRASIL, 2013, p. 8). 

 

O poder de dissuasão deve ser o primeiro elemento aplicado nessas situações, de 

forma que somente sejam utilizadas as medidas operativas em caso de necessidade. Faz-se 

mister que se tenha consciência de que o uso da força deverá ser a última opção, mesmo 

porque se trata de população civil, a qual precisa ser respeitada e salvaguardada. Antes de 
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utilizar a força, tenta-se uma negociação, a qual deverá ser feita por pessoas habilitadas e 

autorizadas. Só em uma eventual hipótese de fracasso a força deverá ser aplicada (BRASIL, 

2013). 

 

Na GLO, a execução de ações em força podem vir a ser fator de desgaste para as 

forças legais. Esse desgaste cresce em proporção geométrica com o passar do tempo 

e se alimenta de fatos, desde situações graves, como a morte de inocentes, até a 

execução de medidas simples que afetem a rotina da população. (2) A necessidade 

de evitar o desgaste da força legal impõe a limitação, ao mínimo necessário do 

emprego de ações em força ou que sejam restritivas à população. Tal limitação 

refere-se à intensidade e à amplitude no tempo e no espaço. (3) Regras de 

engajamento específicas serão expedidas para cada operação, levando-se em 

consideração a necessidade das ações a serem realizadas e a proporcionalidade do 

esforço e dos meios a serem empregados. Nesse sentido, deve ser considerado o 

seguinte: (a) definição de procedimentos para a tropa, abrangendo o maior número 

de situações possíveis; (b) proteção a ser dada para a tropa, os poderes 

constitucionais, os cidadãos e as instalações incluídas na missão; e (c) consolidação 

dessas regras em documento próprio, com difusão para todos os militares e 

autoridades envolvidos na operação (BRASIL, 2013, p. 2-4). 

 

Atualmente as Forças Armadas estão sendo empregadas neste tipo de operação, 

principalmente na cidade do Rio de Janeiro, através de intervenção militar para o combate do 

tráfico de drogas e de armas. 

 

2.2 MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO 

 

Fazendo uma interpretação literal dos termos empregados, pode-se afirmar que 

enquanto a busca é o ato de investigar algo ou ir a procura de algo ou alguém, a apreensão é a 

uma medida assecuratória que se sucede à busca, ou ainda, é o próprio objetivo desta. Assim, 

na seara do direito processual penal, a busca e preensão é um instituto de grande importância 

para a persecução penal em si, pois é em primeiro lugar uma fonte de provas, além de um 

instrumento qualificado para se obter o aprisionamento do criminoso.  

De acordo com Fernando da Costa Tourinho Filho (2013), as buscas e apreensões são 

diligenciais que podem realizadas antes da instauração do inquérito, durante sua elaboração, 

no curso da instrução criminal e até mesmo na fase de execução da sentença. Apesar de haver 

a possibilidade do seu emprego em quaisquer dessas fases, é mais comum que haja a sua 

aplicação na fase pré-processual de elaboração do inquérito policial, uma vez que a polícia 

possui meios mais ágeis e eficazes para garantir o cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, e também porque há uma grande probabilidade de que se essas diligências não 

forem feitas durante a persecutio criminis posteriormente não haverá mais oportunidade e, 

consequentemente, poucas chances de eficácia.  
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A previsão normativa da busca e apreensão se encontra no artigo 240 e seguintes do 

Código de Processo Penal. Segundo aquele artigo, o referido instituto divide-se em duas 

espécies: a busca domiciliar e a busca pessoal: 

 

Art. 240.  A busca será domiciliar ou pessoal. 

§ 1o  Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 

a) prender criminosos; 

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 

destinados a fim delituoso; 

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; 

g) apreender pessoas vítimas de crimes; 

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. 

 

Em ambos os casos, consoante o artigo 242 do códex em apreço, a autoridade 

judiciária ou policial será a competente para a determinação, de ofício, da busca e apreensão. 

A outra hipótese igualmente contida nesse artigo é a de requerimento das partes que compõe a 

lide. A busca pessoal respalda-se no parágrafo 2º do artigo anteriormente citado e no artigo 

244 do CPP:  

 

Art. 244.  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. 

 

Diferentemente da domiciliar, a busca pessoa se realiza no corpo própria pessoa, nas 

vestes e nos objetos que ela eventualmente traga consigo. Ela tem o escopo de, diante de uma 

fundada suspeita, apreender: arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, 

instrumentos de falsificação e objetos falsificados, apetrechos utilizados na prática do crime, 

utensílios necessários à prova de infração ou à defesa do réu, cartas destinadas ao acusado, e 

qualquer outro elemento de convicção. Nessas situações, não se deve confundir a busca 

pessoal por razões contratuais (como por exemplo as revistas em festas) com a de natureza 

processual penal.  

  Conforme ensina Guilherme Nucci (2016), nos casos de busca pessoal, a grosso 

modo, dispensa-se a necessidade de mandado de busca e apreensão, vez que a urgência da 
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situação não comporta esse tipo de providência. Por exemplo, se uma pessoa tida como 

suspeita trouxer consigo uma arma utilizada para a prática de crime e passar em frente a um 

policial, este não terá tempo hábil para requerer à autoridade judiciária/policial um mandado 

de busca e apreensão para só então efetuar a diligência. Nucci destaca que os outros casos 

permitidos de busca e apreensão pessoal sem mandado são: 

 

a) havendo prisão do revistado. É natural que a detenção do acusado ou indiciado 

faça cessar a sua inviolabilidade pessoal, independente de ordem judicial, pois será 

recolhido ao cárcere e necessita estar livre de armas ou objetos perigosos à 

segurança do presídio. Além disso, os objetos ou instrumentos, que possua consigo, 

servirão para a formação do conjunto probatório. Se o bem maior – liberdade – está 

sendo violado legalmente, não teria sentido exigir-se mandado de busca pessoal, que 

protege a intimidade;  

b) fundada suspeita de estar carregando arma proibida, objetos ou papéis que 

formem a materialidade do delito (ver nota 27 ao art. 240, § 2.º);  

c) existência de mandado de busca domiciliar. Se a medida mais grave, que é a 

violação do domicílio, conta com a ordem judicial, seria ilógico não poder o 

exequente revistar as pessoas encontradas no local, mormente porque as provas 

buscadas poderiam ser colocadas nos bolsos ou pertences pessoais, inviabilizando o 

sucesso da diligência. (2016, p. 488) 

 

Afora essas três situações, a busca e apreensão pessoal somente se realizará com 

mandado, sob pena de restar configurado o crime previsto no inciso IV, parágrafo único, do 

Código Penal, qual seja o efetuar diligência com abuso de poder.   

A Constituição de 1988 inovou ao exigir a exibição de mandado judicial para a 

realização de busca domiciliar. Antes, o mandado poderia ser expedido pela própria 

autoridade policial. Mesmo com autorização judicial, o ingresso no período noturno depende 

de consentimento do morador, arrombando-se a porta se houver necessidade. Em decorrência 

dessa garantia constitucional, se uma pessoa procurada pela justiça estiver escondida em uma 

casa, a polícia não poderá efetuar a prisão no período noturno, devendo aguardar o amanhecer 

para naquela ingressar. Esses procedimentos vêm estabelecidos nos artigos 245 e 293 do CPP 

(PINHO, 2007). 

De acordo com Vieira (2016), seguindo os preceitos do art. 240, parágrafo 1º do CPP, 

é preciso que haja fundadas razões para que o juiz autorize o ingresso domiciliar. Assim, 

subentende-se a existência de uma investigação criminal previamente realizada, a fim de que 

não seja uma mera suspeita. Destaca-se que há uma divergência doutrinária acerca da 

taxatividade rol formado pelas alíneas contidas nesse artigo. Enquanto Tourinho Filho advoga 

no sentido de que tais hipóteses não podem ser alvo de interpretações extensivas ou 

analógicas, Guilherme Nucci entende que o rol é exemplificativo e que deve haver a sua 
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aplicação por analogia com base na natureza do referido instituto, que é de obtenção de 

provas, formação do corpo de delito e apreensão de coisas. 

O art. 243 do CPP impõe algumas condições às quais o mandado de busca deve 

atender. Dentre elas, no inciso I encontra-se a mais relevante: “o mandado de busca deverá 

indicar o mais precisamente possível, a casa que será realizada a diligência”. Deste inciso, 

pode-se retirar o entendimento de que se não for possível precisar com exatidão a casa, deve-

se delimitar, ao menos, a região da casa: 

 

Art. 243. O mandado de busca deverá: 

I - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e 

o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome 

da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem; 

II - mencionar o motivo e os fins da diligência; 

III - ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir  

 

O inciso II do artigo acima transcrito, por sua vez, versa sobre a necessidade de se 

apontar o motivo gerador da diligência, bem como o objetivo a ser alcançado pela realização 

da mesma. Segundo Vieira (2016), o ordenamento jurídico pátrio deve se fundamentar na 

Constituição Federal, e essa, em seu art. 1º, inciso III, estabelece um dos fundamentos 

basilares do Estado Democrático de Direito, qual seja a dignidade da pessoa humana. Assim, 

todo cidadão encontra-se amparado contra qualquer tipo de ações ou atos ilegais ou 

arbitrários, bem como omissões, que possam advir de particulares ou do Estado. 

Já o art. 5º, inciso XI da mesma Constituição Federal adverte sobre a 

indevassabilidade dos lares, resguardando a intimidade, vida privada, honra e imagem das 

pessoas. Isso porque a casa é asilo inviolável do indivíduo, de maneira que ninguém nela pode 

penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou 

para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. 

De acordo com Pinho (2007), a inviolabilidade do domicílio não é absoluta, pois a 

própria Constituição ressalva hipóteses em que é possível o ingresso na casa de uma pessoa 

sem o seu consentimento. A qualquer hora do dia ou da noite isso é possível, independente da 

exibição de mandado judicial, nas seguintes hipóteses: flagrante delito; com o consentimento 

dos moradores; em caso de desastres, como incêndio, inundações; para prestar socorro. Fora 

dessas hipóteses, só é possível o ingresso na residência de uma pessoa durante o dia, com a 

exibição de mandado judicial. O direito à inviolabilidade do domicílio é regulamentado pela 

legislação infraconstitucional penal e processual penal. 
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Pinho (2007, p. 108) conceitua casa como sendo “o lugar onde uma pessoa vive ou 

trabalha, não aberto ao público, reservado a sua intimidade e a sua vida privada”. A definição 

jurídica de casa encontra-se no art. 150, parágrafo 4º do CPP, que dispõe sobre o crime de 

violação de domicílio e no art. 246 do CPP. 

De acordo com nossa legislação infraconstitucional, o termo compreende qualquer 

compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva e compartimento não aberto 

ao público onde alguém exerça sua profissão ou atividade. Dessa forma, está tutelado dentro 

do conceito jurídico de “casa” qualquer lugar onde alguém viva ou trabalhe, incluindo o 

barraco da favela, o quarto de pensão e o armazém não aberto ao público onde seja exercida 

atividade profissional. O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de se manifestar no 

sentido de que o conceito de casa se estende ao escritório comercial da empresa. Desse modo, 

uma diligência da receita neste local deve ser precedida de autorização judicial. Para se tornar 

efetiva a garantia constitucional do direito de inviolabilidade de domicílio é preciso fixar os 

períodos do dia e da noite, onde o dia estende-se das 6 às 18 horas. (PINHO, 2007). 

O CPP, em seu art. 302, estabelece as hipóteses em que alguém pode ser preso em 

flagrante pela prática de uma infração penal. Tratando-se de crime permanente, como o do 

sequestro e de diversas modalidades de tráfico de entorpecentes, em que o momento 

consumativo se prolonga no tempo, não se exige a exibição de mandado judicial para o 

ingresso na casa, podendo a prisão ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite (PINHO, 2007). 

Uma prova obtida sem a exibição de mandado judicial de busca e apreensão 

domiciliar, fora das hipóteses especialmente previstas no texto constitucional, por agentes do 

Estado, ou até mesmo por pessoa estranha aos quadros oficiais, é nula de pleno direito, não 

podendo produzir qualquer efeito jurídico. Nesse sentido, o STF já teve oportunidade de 

considerar ilícitas, imprestáveis com evidência, fotografias pornográficas retratando abuso 

sexual de menores, subtraídas do cofre do consultório odontológico, local reservado ao 

exercício da atividade profissional de um cirurgião dentista, e entregues pelo autor do furto 

para a polícia (Informativo STF, n. 197). Há ainda a possibilidade de se determinar o 

desentranhamento das provas obtidas de forma ilegal, de modo a evitar que a evidência assim 

obtida possa de alguma forma influir no convencimento do julgador (Informativo STF, n. 32) 

(PINHO, 2007). 

Com a Intervenção Federal decretada pelo presidente Michel Temer em 16 de 

fevereiro de 2018 ocorreu a utilização de mandados de busca coletivos, o que não é uma 

medida nova do Judiciário. Na última década esse instituto foi aplicado em quatro situações 

apenas na cidade do Rio de Janeiro: em outubro de 2011, no Complexo do Alemão; em março 
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de 2014, uma semana antes da ocupação do Complexo da Maré pelas Forças Armadas; em 

novembro de 2016,  na Cidade de Deus; e em agosto de 2017, na favela do Jacarezinho, 

autorizada medida após morte de policial civil em operação no local.  

Visto isso, o mandado de busca e apreensão faz-se necessário em operações de 

cooperação e coordenação com agências tendo em vista a facilidade de ocultação de provas 

ou passagem de materiais ilícitos entre casas vizinhas nos locais de aplicação dessas 

operações. 

 

2.3 MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO COLETIVOS 

 

Nesse ínterim, frisa-se que uma modalidade de busca e apreensão que vem tomando 

espaço nas discussões doutrinárias e jurisprudenciais é a coletiva. Os mandos de busca e 

apreensão coletivos flexibilizam a regra da inviolabilidade do domicílio, consagrada 

constitucionalmente, ao permitir a expedição de mandados “genéricos”, nos quais ao invés 

de constar os detalhes da casa alvo da busca (conforme exigência do artigo 243, I, do CPP), 

permite-se a realização da diligência em toda uma área.  

No parecer nº 32.218/2018, acerca do Habeas Corpus coletivo 154118/DF, a 

Procuradoria Geral da República (PGR) se manifestou no sentido de que a regra processual 

penal de descrição minuciosa da residência da busca e apreensão comporta exceção, uma vez 

que o artigo 5º, caput, da Constituição Federal igualmente prevê como direito fundamental a 

segurança da população. Inclusive, o artigo 144 da Carta Magna também dispõe que: “a 

segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (...)”. 

Ato contínuo, a PGR elucidou que “a presunção de inocência também é mitigada pela 

própria Constituição -, também há na Constituição Federal o direito à segurança, que toca a 

toda a sociedade. O direito de poucos cede diante da necessidade de todos.” O parecer foi 

assim ementado:  

Processo penal. Habeas corpus. Pleito de anulação de todas as buscas e apreensões 

coletivas/genéricas já decretadas ou, subsidiariamente, que seja expressamente 

proibida a decretação de novas medidas desta natureza.  

1. A inviolabilidade de domicílio e a presunção de inocência hão de ser conciliadas 

com a tutela da segurança pública, todos bens caros à CF/88, pelo que não há como 

se obstar em absoluto que os juízes criminais possam, com base nos elementos que 

lhes são levados, decidirem se deferem, ou não, mandados de busca coletivos, em 

determinada área de determinada cidade.  

2. Pela denegação da ordem. 
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De acordo com Leite (2016), a realização das buscas e apreensões coletivas torna-se 

uma emergência penal, deixando de lado as exigências formais do artigo 243 do CPP, 

omitindo-se no mandado o endereço do imóvel onde deverá ser cumprida a diligência. 

Coadunam com o ponto de vista desse autor os argumentos de que se tem observado no país 

um processo de expansão no combate às drogas, fazendo com que, consequentemente, haja 

uma expansão do poder punitivo. Assim, Karam (2009, p. 5) explica: 

A política de “guerra às drogas” explicita, em sua própria denominação, a global 

tendência expansionista do poder punitivo que se consolida paralelamente às 

notáveis mudanças registradas no mundo a partir das últimas décadas do século 

XX. 

 

Nesse sentido, a Lei nº 11.343/06, denominada Lei de Drogas, permitiu que 

houvesse uma expansão do poder punitivo para aqueles que comercializam e consomem 

substâncias ilícitas. Portanto, como emergência penal, aplica-se o direito penal de exceção, 

o que é explicado por Ferrajoli (2010, p. 747) da seguinte maneira: 

Surge, portanto, uma forte justificativa para a alteração das regas do Direito penal 

de exceção, de fato, designa simultaneamente duas coisas: a legislação de exceção 

em relação à Constituição e, portanto, a mutação legal das regras do jogo; a 

jurisdição de exceção, por sua vez degradada em relação à mesma legalidade 

alterada. Nas situações em que se declara a “emergência penal”, o Estado aplica, 

ao invés do direito penal do cidadão, o direito processual do inimigo. Enquanto no 

direito processual do cidadão, o sujeito processual tem o direito a requerer a 

produção de provas, de assistir a interrogatórios e, principalmente, a não ser 

coagido e enganado, no Direito Processual do inimigo se resume a múltiplas 

formas de coação. 

 

Doutrinadores como o Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, 

fazem parte da corrente contrária à possibilidade jurídica dos mandados coletivos, 

afirmando que qualquer mandado de busca e apreensão deve indicar o local onde o mesmo 

deverá ser cumprido. A explicação dada pelo Ministro é de que o processo penal tem por 

função proteger os cidadãos dos abusos do Estado. Em sua opinião, o art. 243 do CPP, o 

qual exige que do mandado de busca e apreensão conste, sempre que possível, o local objeto 

da busca, consagra indiretamente a presunção constitucional de inocência, segundo a qual 

ninguém se presume culpado.  

O posicionamento contrário à possibilidade dos mandados de busca e apreensão 

coletivos pode ser visto nitidamente no Habeas Corpus coletivo 154118/DF, objeto do parecer 

supramencionado, impetrado pelo deputado federal Wadih Damous (PT-RJ) e no qual a 

Defensoria Pública da União (DPU) ingressou na condição de amicus curiae.  

As razões destas partes, por seu turno, são embasadas na percepção de que mandados 

genéricos e indeterminados supostamente sempre se prestaram ao cometimento de abusos por 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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parte dos detentores de poder em face dos mais fragilizados. A DPU, através da sua petição, 

conclui que os mandados de busca e apreensão são inconstitucionais pois ferem os princípios 

da presunção de inocência, da inviolabilidade da intimidade e do lar, bem como do devido 

processo legal:  

Portanto, conforme salientou o impetrante, há flagrante inconstitucionalidade da 

medida, que, sem fundamentação individualizada, fere o princípio da presunção de 

inocência, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, o devido processo legal 

e a inviolabilidade do lar.  

O artigo 243 do Código de Processo Penal dispõe que se indique o mais 

precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do 

respectivo proprietário ou morador. O texto não diz uma casa, mas a casa, localizada 

em endereço a que se deve chegar através de investigação diligente. Evidente, 

portanto, a incompatibilidade de instrumento genérico com a legislação e com a 

Constituição, cujo texto não varia de acordo com o CEP do cidadão.  

 

Somam-se de maneira contrária aos mandados de busca e apreensão coletivos o 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) e sua seccional no Rio de 

Janeiro (OAB/RJ), entidades que produziram nota de repúdio em conjunto defendendo este 

posicionamento. Na nota, explicitam que os mandados coletivos supostamente vão de 

encontro ao Código de Processo Penal, pois medidas cautelares não podem se dar de forma 

genérica e porque haveria “a violação constitucional da garantia individual de inviolabilidade 

do lar e intimidade – colocando sob ameaça ainda maior os direitos da parcela mais 

desassistida da população”. Com isso, o Ministério da Justiça no governo Michel Temer 

modificou o termo mandado de busca e apreensão coletivo ou genérico para mandados com 

múltiplos alvos, alegando que tais mandados abrangerão apenas áreas pequenas (RODAS, 

2018). 

Para evitar ordens de busca e apreensão genéricas ou coletivas, o ex-presidente da 

OAB-RJ Wadih Damous, representado pelo criminalista Fernando Augusto 

Fernandes, sócio do Fernando Fernandes Advogados, impetrou pedido de HC 

coletivo em favor de “todo cidadão brasileiro”, especialmente “aqueles moradores 

de comunidades carentes, negros, pobres e marginalizados”. A ação constitucional é 

movida contra todos os magistrados e tribunais do Brasil. Na petição, Fernandes se 

baseia na decisão da 2ª Turma do STF sobre grávidas e mães de crianças presas 

preventivamente para impetrar o HC coletivo em nome de todos os brasileiros. O 

relator do caso, ministro Ricardo Lewandowski, afirmou que, diante da violação 

massiva de direitos, “a ação coletiva emerge como sendo talvez a única solução 

viável para garantir o efetivo acesso destes à Justiça, em especial dos grupos mais 

vulneráveis do ponto de vista social e econômico” (RODAS, 2018, p. 1). 

Ante o exposto, verifica-se a insurgência da discussão sobre a constitucionalidade ou 

não dos mandados de busca e apreensão coletivos, principalmente devido às circunstâncias 

decorrentes da Intervenção Federal que impera sobre o Rio de Janeiro. Observa-se também 

que dentre os posicionamentos tomados pelos diversos órgão públicos e entidades que se 

manifestaram sobre o assunto, sobressai-se uma questão central, qual seja a da flexibilização 
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ou não do princípio da inviolabilidade do domicílio frente a outros princípios e garantias 

constitucionais, como a de segurança pública, da intimidade, do devido processo legal, etc.  

 

2.3.1 Constitucionalidade dos mandados de busca e apreensão coletivos 

 

Segundo Cunha (2018), o Estado do Rio de Janeiro passou por várias intervenções 

federais na área de segurança pública, sendo as mesmas comandadas pelo Exército 

Brasileiro, com a finalidade principal de apreender criminosos, armas e drogas. A cidade do 

Rio de Janeiro, por possuir geografia peculiar, com morros ocupados por pessoas que não 

possuem endereço definido e que moram em barracos quase impossíveis de serem 

individualizados, propiciou o aparecimento de facções criminosas e a facilitação de atuação 

nestes locais. Visto isso, surge uma necessidade de ação contra estes criminosos, a fim de 

retomar o poder legal.  

 

Figura 1 – Exército Brasileiro nas favelas do Rio de Janeiro 

 

Fonte: SICNOTICIAS (2018) 

 

Além dessas dificuldades, constatou-se que alguns moradores das favelas abrigam 

criminosos e permitem que em suas residências sejam guardadas drogas e armamentos, 
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sendo muitas vezes obrigados a colaborar com as facções criminosas. Tudo isso dificulta o 

combate ao crime, sendo necessário que os agentes públicos entrem nos domicílios a fim de 

apreender objetos ilícitos e prender criminosos. 

Devido ao fato de as casas não possuírem endereço certo, é impossível que sejam 

expedidos mandados de acordo com o previsto no art. 243, inciso I do CPP, ou seja, 

determinando endereços exatos. No entanto, também pairam dúvidas a respeito das provas 

eventualmente colhidas se tornarem imprestáveis, tendo em vista a suposta violação dos 

domicílios sem qualquer tipo de respaldo judicial. 

Assim sendo, tendo em vista a viabilização das ações militares no local durante o 

período de intervenção, o Ministro de Estado da Defesa solicitou mandados de busca e 

apreensão coletivos, os quais não especificaram os imóveis objeto da devassa, nem as 

pessoas que a eles estariam submetidas. 

Cunha (2018) chama atenção para o fato de que muitas pessoas inocentes que moram 

no local são alvo das buscas. No entanto, salienta o autor que contra essas pessoas não recai 

nenhuma suspeita específica relacionada à prática criminosa, porém, a fim de acabar com as 

organizações criminosas, necessário se faz a utilização de mandados coletivos. 

 

                Figura 2 – Favela do Rio de Janeiro 

 

                Fonte: MSHOJE (2019) 
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Os próprios Tribunais dividem suas opiniões a respeito dos mandados coletivos. No 

julgamento do HC 416483, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Supremo Tribunal de 

Justiça, deferiu liminar suspendendo a execução de mandados de busca e apreensão 

determinados originalmente pelo juiz plantonista da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, pois, nas 

suas razões, considerou que a ausência de individualização das medidas de apreensão a 

serem cumpridas supostamente contrariava diversos dispositivos legais, dentre eles os artigos 

242, 244, 245, 248 e 249 do CPP, além do art. 5º, XI, da Constituição Federal, anteriormente 

mencionados. Além disso, o Ministro julgou que a permissão de mandados coletivos 

representaria ofensa ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, conforme se vê 

abaixo: 

Assim, entendo presente o fumus boni iuris, em razão da ausência de 

individualização das medidas de apreensão a serem cumpridas, o que contraria 

diversos dispositivos legais, dentre eles os arts. 242, 244, 245, 248 e 249 do CPP, 

além do art. 5º, XI, da Constituição Federal: 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 judiciar.  

Na minha concepção, também caracterizado o periculum in mora, diante da 

possibilidade concreta e iminente de ofensa ao direito fundamental à inviolabilidade 

do domicílio.  

Ante o exposto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão ora impugnada, 

restabelecendo a liminar deferida pelo eminente Desembargador João Batista 

Damasceno em 25/08/2017 (fls. 147/162) (HC 416.483/RJ, j. 18/09/2017). 

 (STJ. HC 416483, 2017/0236856-5 - 20/09/2017. Min. Rel.: Sebastião Reis Junior. 

DJe: 20/09/2017) 

 

 Nos autos desse habeas corpus, o Ministério Público Federal, à semelhança do parecer 

da PGR citado anteriormente e diferentemente da decisão do Ministro relator, posicionou-se 

no sentido de que mandados de busca e apreensão expedidos de maneira não individualizadas 

são justificáveis em face dos incessantes confrontos que existem nas favelas do Rio de Janeiro 

entre a polícia e os criminosos. Em que pese a garantia da inviolabilidade domiciliar, deve 

haver o seu balanceamento e prol da segurança pública e da proteção dos moradores que 

habitam essas regiões. O parecer foi assim ementado:  

 
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR NO WRIT 

ORIGINÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA 

DO OBJETO. APURAÇÃO DE CRIMES PRATICADOS EM COMUNIDADES 

DE FAVELAS. DECRETAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ESIDÊNCIAS. 

ESPECIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE MAIOR INCIDÊNCIA DE CONFRONTOS 

ENTRE A POLÍCIA E ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. LEGITIMAÇÃO DA 

MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA 

COAÇÃO ILEGAL. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM OU DENEGAÇÃO. 

1 - A superveniência do julgamento de mérito do habeas corpus originário torna 

prejudicada a impetração que impugna a restauração do indeferimento da liminar 

requerida naqueles autos, por perda de objeto. 
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2 - Caso em que a busca e apreensão domiciliar, ainda que não individualizada, fez-

se necessária para subsidiar as investigações decorrentes dos incessantes confrontos 

nos morros do Rio de Janeiro, entre a polícia e traficantes, que, fortemente armados, 

não poupam esforços para a permanência e o controle das práticas ilícitas 

relacionadas com a comercialização de armas e de drogas, incluídas as freqüentes 

ameaças aos cidadãos residentes nas localidades e os ataques violentos contra 

agentes policiais. 

3 - A autorização judicial da busca e apreensão nas residências situadas em áreas 

específicas, escorada em circunstâncias concretas, não encerra grave ofensa à 

garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Apesar de preocupante a 

mitigação desse preceito, existe um objetivo maior a ser alcançado, que é a proteção 

dos moradores da região, com a cessação da conduta de traficantes que os sujeitam a 

regras ilegítimas estabelecidas por organizações criminosas. 

4 - Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus; acaso conhecido, pela sua 

denegação. 

 

 

No âmbito estadual, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro diverge em suas próprias 

decisões, ora admitindo a expedição de mandados coletivos, ora rechaçando-as. No HC nº 

0061167-57.2016.8.19.0000, por exemplo, verifica-se que o acórdão da 5ª Câmara Criminal 

foi contrário ao deferimento da busca e apreensão coletiva por suposta violação ao artigo 243, 

I, do CPP e afronta a direitos fundamentais dos cidadãos afetados:  

 

(…) 5. Forçoso reconhecer que, no caso, o deferimento da medida cautelar de busca 

domiciliar não se revela idôneo, já que não individualiza minimamente a unidade 

domiciliar objeto de violação, qual seja, a ¿casa¿, nos moldes definidos pelo inciso I 

do art. 243 do Código de Processo Penal, que deve ser indicada ¿o mais 

precisamente possível¿, tampouco informa o ¿nome do respectivo proprietário ou 

morador¿.  

6. Busca domiciliar que possui como característica precípua a referibilidade, não 

sendo, portanto, um fim em si mesma, estando, ao revés, vinculada ao procedimento 

investigatório cuja efetividade se procura assegurar. Logo, a medida em questão não 

pode constituir uma autorização genérica para que se reúna as fundadas razões que 

deveriam justificá-la, sob pena de subversão total de sua lógica e, ainda, de 

delegação à autoridade policial não apenas da executoriedade do ato, mas da própria 

delimitação de seu objeto – a casa -, dos cidadãos que terão os seus direitos 

fundamentais mitigados e, por conseguinte, do alcance da medida sujeita à cláusula 

da primazia judiciária (…)  

(HC 0061167-57.2016.8.19.0000. 5ª Câmara Criminal. Des. Rel.: Paulo Baldez. 

DJe: 08/02/2017). 

 

 Já no HC nº 0048172-75.2017.8.19.0000, a 4ª Câmara Criminal julgou que o mandado 

de busca e apreensão coletivo se faz necessário em face da realidade das ocupações 

irregulares que ocorrem frequentemente nas comunidades do Rio de Janeiro. Não obstante, 

levou-se em consideração também o caráter assecuratório dos direitos dos moradores que os 

mandados coletivos possuem, consoante observa-se abaixo: 

 

(…) Bem verdade que deve o mandado de busca e apreensão indicar, o mais 

precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do 

proprietário ou morador. Todavia, como muito bem realçado pela Juíza de primeiro 

grau, no plantão noturno, numa realidade em que o domínio, há mais de 30 (trinta) 
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anos, de facção criminosa armada “impede a permanência do poder público para 

regulação e instalação de equipamentos de indicação e individualização de ruas e 

localidades; numa realidade em que todos os mínimos espaços foram ocupados de 

forma irregular, sendo impossível o acesso senão por becos aleatórios e acidentados, 

numa realidade em que novas “casas” são fundadas de forma independente, e quase 

imediata, pelo simples acréscimo de materiais a lajes de outras casas, sem que sejam 

registradas e ordenadas, não há como individualizar e indicar numerações sem uma 

incursão ao local”. Neste ponto, é interessante mencionar que 

a busca e apreensão possui, em regra, natureza jurídica de meio de prova, mas 

também pode revestir-se de caráter assecuratório de direitos.  

No caso em questão, esta segunda natureza, associada à primeira, demonstra que 

ambas se amoldam à medida deferida, em virtude de buscar resguardar os interesses 

dos proprietários que estão sendo burlados em seus direitos absolutos e plenos de 

usar, gozar e dispor de seus bens, sendo coagidos a permitir que membros da facção 

criminosa deles se utilizem para guardar armas e substâncias tóxicas, ou como 

abrigos estrategicamente localizados, garantindo-lhes superioridade tática.  

ORDEM DENEGADA, com a determinação do imediato cumprimento da decisão 

aqui proferida, com determinação de expedição de ofícios.  

(HC 0048172-75.2017.8.19.0000. 4ª Câmara Criminal. Des. Rel.: Antonio Eduardo 

Ferreira Duarte. DJe: j. 27/11/2017). 

 

 

A segunda decisão, favorável aos mandados coletivos, apega-se ao fato de que, muitas 

vezes, moradores são coagidos por criminosos a utilizar suas casas como locais para guardar 

drogas e armas. Sendo impossível a individualização dos imóveis, necessário se faz que 

mandados coletivos sejam expedidos, a fim de que tais atos ilícitos sejam extintos (CUNHA, 

2018). 

 

No entanto, mesmo existindo pontos positivos, ainda assim, de acordo com o 

Supremo Tribunal Federal, os mandados coletivos são inconstitucionais, principalmente no 

que diz respeito à violação das garantias constitucionais da intimidade e da inviolabilidade 

do domicílio, conforme se vê pelo julgamento do HC 95.009: 

 
De que vale declarar a Constituição que ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo’ 

(art. 5º, XI) se moradias são invadidas por policiais munidos de mandados que 

consubstanciem verdadeiras cartas brancas, mandados com poderes de a tudo 

devassar, só porque o habitante é suspeito de um crime? Mandados expedidos sem 

justa causa, isto é, sem especificar o que se deve buscar e sem que a decisão que 

determina sua expedição seja precedida de perquirição quanto à possibilidade de 

adoção de meio menos gravoso para chegar-se ao mesmo fim. A polícia é 

autorizada, largamente, a apreender tudo quanto possa vir a consubstanciar prova 

de qualquer crime, objeto ou não da investigação. Eis aí o que pode se chamar de 

autêntica ‘devassa’. Esses mandados ordinariamente autorizam a apreensão de 

computadores, nos quais fica indelevelmente gravado tudo quanto respeite à 

intimidade das pessoas e possa vir a ser, quando e se oportuno, no futuro, usado 

contra quem se pretenda atingir. 

(STF. HC 95.009-4/SP, Rel: Min. Min Eros Roberto Grau, 2008). 

 

 

Com isso, conclui-se que o mandado de busca e apreensão que não especifica 

endereço da residência e as finalidades para o cumprimento dos mesmos, na visão do STF, 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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vai de encontro à Constituição Federal, violando assim os preceitos constitucionais. 

Contudo, as considerações tecidas pelos Ministros desse Tribunal Superior deixam de levar 

em consideração a garantia constitucional da segurança pública, a qual, conforme bem 

explicitado pelos pareceres do MPF, também deve ser uma prioridade nas decisões judiciais, 

tendo em vista o bem-estar coletivo dos moradores desses locais dominados pelo crime. 

Desse forma, além os mandados coletivos devem igualmente ser sopesados sob à luz da 

garantia da segurança pública e não apenas da inviolabilidade domiciliar, a fim de que se 

facilitem as operações de GLO. 

 

3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram os seguintes: leituras preliminares 

para aprofundamento do tema; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de dados e 

definição das etapas de análise do material. Ao serem estabelecidas as bases práticas para a 

pesquisa, procurou-se garantir a execução da pesquisa seguindo o cronograma proposto além 

de propiciar a verificação das etapas de estudo. 

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

Foi utilizada a pesquisa bibliográfica do tipo exploratória, por se tratar de um tema já 

bastante discutido, tendo muito material disponível em banco de dados eletrônico. De acordo 

com Gil (2008), a pesquisa exploratória é definida como uma pesquisa usada para investigar 

um problema que não está claramente definido. É conduzido para ter uma melhor 

compreensão do problema existente, mas não fornecerá resultados conclusivos.  

Para esse estudo, o pesquisador começa com uma ideia geral e usa essa pesquisa como 

um meio para identificar problemas, que podem ser o foco para pesquisas futuras. Um aspecto 

importante aqui é que o estudioso deve estar disposto a mudar sua direção, sujeito à revelação 

de novos dados ou insights. Tal pesquisa é geralmente realizada quando o problema está em 

um estágio preliminar. É muitas vezes referida como abordagem da teoria fundamentada ou 

pesquisa interpretativa, como costumava responder a perguntas como “o que?” “por que?” e 

“como?” (GIL, 2008). 

Embora possa parecer difícil a pesquisa sobre um tema que contenha poucas fontes 

teóricas, existem vários métodos que podem ajudar um pesquisador a descobrir o melhor 

desenho de pesquisa, métodos de coleta de dados e escolha de assuntos. Existem duas 
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maneiras pelas quais a pesquisa pode ser conduzida, principalmente primária e secundária. 

Sob esses dois tipos, existem vários métodos que podem ser usados por um pesquisador. Os 

dados coletados dessas pesquisas podem ser qualitativos ou quantitativos (GIL, 2008). 

No caso deste estudo foi utilizada a pesquisa qualitativa de cunho bibliográfica. Há 

uma enorme quantidade de informações disponíveis em bibliotecas, fontes on-line ou até em 

bancos de dados comerciais. As fontes podem incluir jornais, revistas, livros da biblioteca, 

documentos de agências governamentais, artigos relacionados a tópicos específicos, literatura, 

relatórios anuais, estatísticas publicadas de organizações de pesquisa e assim por diante (GIL, 

2008). 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Foi realizada a pesquisa bibliográfica em manuais do Exército Brasileiro que falam a 

respeito das operações de Garantia da Lei e da Ordem. Também foram consultados bancos de 

dados eletrônico, a fim de coletar dados que dizem respeito aos mandados de busca e 

apreensão e à inconstitucionalidade do mandado de busca e apreensão coletivo. 

Foram analisadas a legislação vigente a respeito do tema, Código de Processo Penal e 

Constituição Federal. Logo após os dados foram tabulados através de resumos, os quais foram 

utilizados para a confecção do TCC. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As Forças Armadas foram enviadas ao Rio pelo menos nove vezes desde 1992, 

geralmente ocupando favelas importantes e vias durante eventos internacionais ou eleições. 

Com essas ações, os crimes e a violência cometidos nessa cidade geralmente diminuíram, até 

que o Exército se retirou e as facções criminosas retomaram o controle.  

Diante deste fato, decidiu-se por uma intervenção militar na cidade, onde as Forças 

Armadas retomaram as ações, a fim de coibirem o tráfico de drogas e armas. Com isso, uma 

das dificuldades detectadas foi a da geografia peculiar que a cidade possui. 

As favelas são aglomerados de casas construídas de forma irregular em morros, o que 

dificulta a entrada da Força Terrestre. Cabe salientar que as casas não possuem endereços, 

uma vez que são irregulares, não tendo como se determinar o local exato de onde será dada a 

busca de acordo com as exigências do CPP. 

Assim sendo, devido à urgência da situação de combate ao crime organizado, o qual 

muitas vezes obriga cidadãos de bem a guardar drogas e armas em suas residências, 

necessária se fez a utilização dos mandados coletivos, ou mandados genéricos. 

Apesar disso, essa ideia fez com que crescesse a insatisfação entre a população e fosse 

iniciado um debate frenético entre políticos, legisladores e órgãos relacionados a direitos 

humanos acerca da matéria. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, conforme visto no 

estudo em questão, por diversas vezes posicionou-se a favor de tais mandados e por outras foi 

contra, não havendo uma decisão pacífica entre as suas Câmaras Criminais.  

O STF posicionou-se contra, alegando que é inconstitucional o mandado coletivo, bem 

como assim o fizeram a DPU, o Conselho Federal da OAB e a OAB/RJ, os quais impetraram 

um habeas corpus no STF a fim de garantir o reconhecimento da ilegalidade dos mandados 

coletivos, alegando que o mesmo fere a Constituição Federal e o Código de Processo Penal. 

No entanto, o Ministério Público Federal, nos pareceres analisados no presente estudo, se 

estabeleceu na contramão desse entendimento. 

O fato de o mandado de busca e apreensão coletivo ser considerado inconstitucional 

coloca em risco o êxito das missões de descriminalização, uma vez que os meliantes, 

sabedores deste processo, tendem a fugir para comunidades vizinhas, a fim de não serem 

pegos. 

O trabalho das polícias é dificultado, e embora a legislação permita uma flexibilização 

em relação às suas normas, observando-se, contudo, o princípio da legalidade, ficou patente, 
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principalmente após decisão do STF, que o mandado de busca e apreensão coletivo é 

inconstitucional e em hipótese alguma deverá ser utilizado. 

Assim sendo, mister se faz que os legisladores tomem uma posição favorável à 

utilização de busca e apreensão não individualizada, a fim de que se possa combater a 

criminalidade com maior eficiência, pois as facções criminosas estão dominando o Rio de 

Janeiro devido a falta de uma legislação mais dura. 

É importante que haja o balanceamento da garantia da inviolabilidade domiciliar com 

a também garantia constitucional da segurança pública, com o escopo de proteger os cidadãos 

que cotidianamente sofrem com essa realidade, uma vez que nenhum princípio ou garantia 

constitucional deve ser tido como de natureza absoluta.  
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ANEXO 1 – MAPA DOS PRINCIPAIS DELITOS COMETIDOS NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO ENTRE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 

 

 

 
 

 

Fonte: Data Labe, 2019. 


