
 
 

 
 

DAS BUSCAS E APREENSÕES 

EM ESCRITÓRIO DE ADVOGADOS 

 

SUMÁRIO: Introdução; 1. Os pressupostos das buscas e apreensões; 2. O 

Advogado arguido; 3. Âmbito espacial e pessoal da busca; 4. A reserva de juiz; 5. 

Funções do representante da Ordem e outros assistentes às diligências; 6. Outras 

questões pertinentes; Conclusões. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Têm sido suscitadas algumas dúvidas sobre o procedimento dos representantes 

da Ordem dos Advogados que acompanham as buscas e apreensões nos escritórios de 

advogados e bem assim sobre os pressupostos e requisitos dessas diligências, 

nomeadamente no que respeita à necessidade de constituição do advogado como 

arguido e ao âmbito espacial das buscas quando o escritório é comum a mais de um 

advogado.  

 As normas imediatamente pertinentes às questões em título constam dos artigos 

70º, 71º e 72º do Estatuto da Ordem dos Advogados e dos artigos 176º, 177º, 178º, 179º 

e 180º do Código de Processo Penal. São estas normas que importa interpretar, 

conjugando-as naturalmente com os princípios gerais do processo penal e em especial 

da liberdade funcional do advogado no exercício do mandato e do sigilo profissional. 

 

1. OS PRESSUPOSTOS DAS BUSCAS E APREENSÕES 

 1.1. Pressupostos das buscas 

 I. Dispõe o art. 174º do CPP que quando houver indícios de que quaisquer 

objectos relacionados com um crime ou que possam servir de prova, ou o arguido ou 



 
 

 
 

outra pessoa que deva ser detida, se encontram em lugar reservado ou não livremente 

acessível ao público, é ordenada busca. 

 Não há na lei qualquer limitação expressa relativamente às buscas em escritório 

de advogado, salvo no que respeita à autoridade que as pode ordenar e presidir. Com 

efeito, o nº 3 do art. 177º do CPP estabelece uma limitação: tratando-se de busca em 

escritório de advogado ela é, sob pena de nulidade, presidida pessoalmente pelo juiz, o 

qual avisa previamente o presidente do conselho local da Ordem dos Advogados para 

que o mesmo, ou um seu delegado, possa estar presente. 

 Ora, pode suceder, e sucederá com frequência, que para concretizar a busca, seja 

necessário a leitura de documentos e que essa leitura ponha desde logo em causa o 

segredo profissional. 

 

 II. As normas destes artigos do Código de Processo Penal são completadas pelas 

constantes dos arts. 70º e 72º do Estatuto, que pormenorizam a representação da Ordem. 

 Dispõe o nº 2 do art. 72º que em ordem à preservação do segredo profissional, se 

o juiz for alertado por via de reclamação para a violação do segredo, deve logo 

sobrestar na diligência relativamente aos documentos ou objectos que forem postos em 

causa, fazendo-os acondicionar, sem os ler ou examinar, em volume selado no mesmo 

momento. 

 A reclamação que obsta à leitura ou exame do documento tem de ser 

necessariamente prévia, o que implica que o representante da ordem conheça o âmbito 

da diligência decretada, por uma parte, e o teor dos objectos e documentos em causa, 

por outra. Razão pela qual tem de ser o ele o primeiro a lê-los ou a obter informação por 

parte do advogado titular do escritório objecto da busca a informá-lo do respectivo teor. 

  

 1.2. Pressupostos das apreensões 

 I. Dispõe o art. 178º do CPP que são apreendidos os objectos que tiverem 

servido ou estivessem destinados a servir a prática de um crime, os que constituírem o 



 
 

 
 

seu produto, lucro, preço ou recompensa, e bem assim todos os objectos que tiverem 

sido deixados pelo agente no local do crime ou quaisquer outros susceptíveis de servir 

a prova. 

 O EOA prevê a apreensão de objectos que seja susceptível de pôr em causa o 

segredo profissional, mas tão-só, ou seja, não estabelece limitações objectivas 

relativamente aos objectos que podem ser apreendidos. 

 A única limitação que a lei estabelece resulta de os objectos a apreender terem 

directa ligação com o corpo de delito ou serem susceptíveis de servir a prova do crime 

objecto da investigação. 

 

 II. Entendemos, porém, que há uma limitação que resulta do segredo 

profissional e conteúdo da defesa. Não são quaisquer objectos que podem ser 

apreendidos, mas tão-só os que directamente se relacionem com o crime, conforme 

definidos no art. 178º do CPP. Por isso que os objectos que sejam instrumento da defesa 

(v.g., uma maquete do local do crime feita pelo defensor ou pelo arguido em ordem à 

preparação da defesa, elementos histológicos recolhidos sobre a pessoa do mandatário 

ou de terceiro pelo defensor, objectos que reproduzam os que constituiram objecto ou 

instrumento do crime, arma idêntica à que foi usada no crime, fotografias tiradas pelo 

advogado ou a seu mando, documentos que não constituam corpo do delito ou elemento 

de prova do delito, apontamentos do advogado ou dos seus colaboradores, etc.) não são 

susceptíveis de apreensão porque são simplesmente intrumento da função do advogado. 

Assim, parece-nos que quaisquer objectos que tenham sido produzidos pelo advogado 

ou a seu mando com o fim de preparar ou exercitar a função que lhe cabe, ainda que 

relacionados com o objecto do processo que justifica a apreensão, não são susceptíveis 

de apreensão. 

 

 1.3. Apreensão de correspondência 



 
 

 
 

 O art. 71º do EOA regula expressamente a apreensão de correspondência e 

documentos equivalentes. Outros documentos, no sentido amplo com que são definidos 

pelo Código Civil (art. 362º) – objecto elaborado pelo homem com o fim de reproduzir 

ou representar uma pessoa, coisa ou facto – são, em princípio, susceptíveis de 

apreensão, desde que não sejam simplesmente instrumentos da actividade funcional do 

advogado. 

 Dispõe o art. 71º do EOA que não pode ser apreendida correspondência, seja 

qual for o suporte utilizado, que respeite ao exercício da função. Compreende-se na 

correspondência quaisquer instruções e informações escritas sobre o assunto da 

nomeação ou mandato ou parecer solicitado.  

 A lei estabelece, porém, uma limitação importante. O nº 4 do art. 71º do EOA 

dispõe que pode ser apreendida a correspondência que respeitar a facto criminoso 

relativamente ao qual o advogado tenha sido arguido. Neste caso, a correspondência é 

elemento do crime ou prova do crime em que o advogado tenha participado e nessa 

medida há uma derrogação do próprio segredo profissional mesmo relativamente ao 

representado já que o advogado assume o estatuto de arguido, perdendo as garantias que 

resultam da sua qualidade profissional. 

 

 2. O ADVOGADO ARGUIDO 

 Do exposto resulta já a necessidade de distinguir as situações em que o 

advogado é ou não arguido no processo. 

 Para a realização da busca e apreensões em escritório de advogado não é 

necessária a constituição do advogado como arguido, mas já o é para efeito de 

apreensão de correspondência (art. 71º, nº4, do EOA). Por isso que é importante que do 

despacho que determina a busca e apreensões conste se o advogado é ou não arguido no 

processo e que o objecto do processo seja identificado para que o representante da 

Ordem possa exercer a sua função de garante do segredo profissional. 



 
 

 
 

 É que, como referimos já, se o advogado for constituído arguido, cai, 

relativamente à apreensão de correspondência, a garantia do segredo profissional, no 

que respeita ao objecto do processo pelo crime em que o advogado esteja constituído 

arguido. 

 Assim, se a busca e apreensões subsequentes ocorrerem sem que o advogado 

seja arguido, o segredo profissional vale relativamente a toda a correspondência do 

escritório e a todos os documentos que sejam instrumentos da função. Por isso que é 

necessário identificar quem é o arguido no processo para que a busca e apreensão se 

limitem objectivamente aos objectos que respeitem ao crime imputado ao arguido 

identificado, mantendo-se em tudo o mais o segredo profissional. 

 Se, porém, o advogado é arguido, a busca e a apreensão podem ser mais amplas, 

mesmo no que respeita à correspondência, mas mantêm-se o segredo relativamente a 

todos os objectos e correspondência que não tenham conexão com o objecto do 

processo em que o advogado está constituído arguido. 

 

 3. ÂMBITO ESPACIAL E PESSOAL DA BUSCA 

 I. Nada nos diz a lei sobre o âmbito espacial da busca, referindo-se apenas ao 

escritório do advogado. O art. 70º do EOA refere o escritório do advogado e qualquer 

outro local onde faça arquivo e parece que a parte final do artigo limita a garantia da 

protecção ao registo desses locais na Ordem dos Advogados. Dada esta limitação 

expressa parece necessário alertar os advogados para a necessidade de registo na 

Ordem. 

 Entendemos, porém, que beneficia da protecção não só o escritório e qualquer 

outro local onde o advogado faça arquivo, mas também o domicílio particular do 

advogado, o seu automóvel, a sua pasta, um cofre bancário e outros equivalentes, pois o 

que releva é que os objectos objecto da busca e apreensão estejam sob a disponibilidade 

material e jurídica do advogado, mesmo que temporariamente confiados a terceiros, 



 
 

 
 

desde que para actos relacionados com o exercício da função. Impõe-no a protecção do 

sigilo profissional.  

 

 II. Nos casos em que o escritório seja comum a vários advogados, a busca pode 

realizar-se em todas as partes de uso comum, reservando-se apenas os locais de uso 

exclusivo dos advogados que não sejam identificados para efeitos da busca no seu 

escritório. 

 

 III. A busca no escritório de advogado pode ser relacionado com factos 

imputados ao próprio ou a qualquer colaborador do advogado, colega de escritório, 

sócio, cliente ou terceiro. A protecção respeita ao segredo profissional do advogado e 

por isso que nestes casos é importante a identificação no despacho que ordena a busca 

da pessoa ou pessoas a respeito de quem a busca se efectua, porque, como referimos, se 

for o próprio advogado a causa da busca, porque é arguido no processo, a protecção é 

menor. 

  

4. A RESERVA DE JUIZ 

 As buscas e apreensões em escritório de advogado têm de ser ordenadas e 

presididas pessoalmente pelo juiz competente, sob pena de nulidade (art. 177º do CPP). 

À busca deve assistir o representante da Ordem ou quem o substitua nos termos do 

disposto no art. 70º do EOA, sob pena de irregularidade. 

 A nulidade a que se refere o art. 177º do CPP é uma nulidade dependente de 

arguição e como tal pode ser arguida até ao encerramento do debate instrutório ou até 

cinco dias após o despacho de encerramento do inquérito, salvo se o interessado assistir 

à diligência, caso em que deve arguir a nulidade antes que o acto esteja terminado. 

 A irregularidade deve ser arguida no próprio acto ou, se não tiverem assistido, 

nos três dias seguintes a contar daquele em que tiverem sido notificados para qualquer 

termo do processo ou intervindo em algum acto nele praticado. 



 
 

 
 

 

 

5. FUNÇÕES DO REPRESENTANTE DA ORDEM E OUTROS ASSISTENTES 

ÀS DILIGÊNCIAS 

 I. Às diligências de busca e apreensão em escritório de advogado assiste o 

representante da Ordem ou quem o substitua nos termos do Estatuto (art. 70º), o próprio 

advogado que para o efeito deve ser convocado e podem assistir também, quando se 

apresentem ou o juiz os convoque, os familiares ou empregados do advogado 

interessado. 

 

 II. No decurso das diligências, o advogado interessado e o representante da 

Ordem podem apresentar reclamações. Na falta do advogado interessado, podem 

também apresentar reclamações os familiares ou empregados do advogado que estejam 

presentes. 

 As reclamações podem ter por objecto qualquer ilegalidade, quer quanto ao 

despacho que ordena a diligência, quer quanto ao modo da sua execução e destinam-se a 

garantir a preservação do segredo profissional. 

 

 III. Em se tratando de garantir o segredo profissional, a reclamação visa obstar à 

quebra do segredo e por isso respeita à observação de objectos, leitura de documentos e 

apreensão de uns e outros. Há, pois, que ter bem presente os limites objectivos da busca 

e apreensão, como referimos acima, nos nºs 1.1, 1.2. e 1.3. 

 Assim, se na diligência, forem analisados quaisquer objectos ou documentos que 

não tenham relação com o fim da busca ou da apreensão, deve reclamar-se e deve 

também reclamar-se se for objecto de análise qualquer correspondência, salvo se, como 

referimos, o advogado for constituído arguido e a busca e apreensão se referir ao 

objecto do processo em que o advogado é arguido. Se, porém, for objecto da análise ou 

apreensão qualquer correspondência que não tenha conexão com o objecto do processo 



 
 

 
 

em que o advogado seja arguido, deve também reclamar-se, pois essa correspondência 

está protegida pelo segredo profissional. 

 

 IV. Para o exercício da função de garante do segredo profissional, o advogado 

representante da Ordem ou quem o substitua deve assegurar-se antes do início da 

diligência: 

  

a) Se o despacho que ordena a busca e apreensão está formalmente 

correcto; 

b) Se no escritório exercerem vários advogados, se há espaços – gabinetes 

ou outros – da exclusiva utilização por algum ou alguns deles; 

c) Se o advogado é arguido e, sendo-o, qual o objecto da imputação; 

d) Não sendo o advogado arguido, qual é o objecto do processo e a quem 

respeita. 

 

A) No que respeita à alínea a), o representante da Ordem deve verificar se o 

despacho é assinado por juiz competente, se o juiz preside pessoalmente à diligência e 

se do despacho consta o objecto da diligência. A indicação do objecto da diligência, 

nomeadamente a indicação dos suspeitos e do crime que lhes é imputado, é necessária 

para poder preservar do segredo quaisquer objectos ou documentos que não tenham 

qualquer relação com o crime determinante das diligências. Só assim poderá reclamar 

com fundamento se a diligência se estender para além do objecto que consta do 

despacho. 

Caso verifique alguma irregularidade no despacho deve desde logo reclamar, 

indicando a razão da reclamação, mas podendo deixar a fundamentação para momento 

posterior. 

 



 
 

 
 

B) O representante da Ordem deve assegurar-se se há locais no escritório de uso 

exclusivo de outros advogados que exerçam a sua actividade no mesmo escritório e não 

sejam identificados no despacho que ordena a busca. Deve procurar colher esta 

informação do advogado sujeito à busca no seu escritório, dos outros advogados ou 

empregados do escritório.   

Caso a busca se estenda a lugares de uso exclusivo de advogado não identificado 

no despacho, deve reclamar, indicando ao juiz que preside a razão da reclamação. Se a 

busca proseguir nesses locais reservados, deve voltar a reclamar, alegando violação de 

segredo profissional e exigindo o cumprimento do disposto nos nºs 2 e 3 do art. 72º do 

Estatuto. 

 

C) O representante da Ordem deve verificar se o advogado cujo escritório é 

objecto da busca está constituído como arguido e sendo-o qual o objecto da imputação, 

pois só assim poderá assegurar o segredo relativamente a objectos, documentos e 

correspondência que verifique nada terem a ver com a imputação. 

Para tanto, qualquer objecto ou documento deve ser examinado pelo 

representante da Ordem e constatando que o objecto ou documento nada têm a ver com 

o objecto da imputação deve reclamar e exigir o cumprimento do disposto nos nºs 2 e 3 

do art. 72º do Estatuto. 

Note-se que sendo o advogado arguido as limitações do segredo se mantêm 

relativamente a todos os documentos e objectos que não tenham relação com a 

imputação. Em caso de dúvida, reclama. 

 

D) O representante da Ordem deve assegurar-se qual o objecto do processo 

determinante da busca e das pessoas suspeitas para poder excluir da análise e apreensão 

os objectos e documentos que não tenham relação com o processo causal da busca. 

Só desse modo poderá impedir a análise de objectos e documentos estranhos ao 

fim específico da busca. Verificando que são analisados ou apreendidos objectos ou 



 
 

 
 

documentos estranhos ao fim da busca identificado no despacho que a ordena, deve 

reclamar, invocando essa razão e a violação do segredo.  

 

V. No cumprimento da sua função, o representante da Ordem deve ser muito 

exigente, porque a sua missão é a preservação do segredo profissional e não apenas a 

defesa do Advogado. Deve pedir a colaboração do Advogado titular do escritório que é 

objecto da busca para que este lhe indique quais os objectos e documentos que são 

estranhos ao fim da busca. 

As reclamações são apresentadas ao juiz que preside à diligência.   

Quando a busca é executada por mais do que um agente, o representante da 

Ordem deve propor ao juiz que preside à diligência o modo de actuar, pois não deve 

permitir que qualquer documento seja objecto de análise (leitura ou observação) sem 

previamente se certificar se esse documento está coberto pelo segredo profissional. Ora, 

se forem vários os agentes a efectuar a busca este procedimento necessário pode ser 

impossível na prática, frustrando a função de garante do segredo profissional que cabe 

ao representante da Ordem. 

 

6. OUTRAS QUESTÕES PERTINENTES 

Deve a Ordem alertar os advogados para o disposto no nº 1 do art. 70º do 

Estatuto. 

Com efeito, a norma constante daquele artigo estabelece uma limitação 

importante à garantia da preservação do segredo profissional. Dispõe o nº 1 do art. 70º 

que «a imposição de selos, o arrolamento, as buscas e diligências equivalentes no 

escritório de advogados ou em qualquer outro local onde faça arquivo, assim como a 

intercepção e a gravação de conversações ou comunicações, através de telefone ou 

endereço electrónico, utilizados pelo advogado no exercício da profissão, constantes do 

registo da Ordem dos Advogados, só podem ser decretados e presididos pelo juiz 

competente. 



 
 

 
 

Esta é uma norma muito ampla que visa assegurar o segredo profissional, em 

geral, e não apenas o segredo da actividade do defensor. 

Assim, a protecção dos lugares (escritório e local de arquivo) parece  só se 

verificar nos casos em que esses lugares estejam registados na Ordem e o mesmo se 

passa com o domicílio do advogado. Numa interpretação literal, que é a mais frequente, 

se esses locais, incluindo a residência do advogado, não estiverem registados na Ordem 

como locais de exercício da profissão ou arquivo, não beneficiam da protecção que o 

Estatuto e o Código de Processo Penal estabelecem. 

Do mesmo modo no que respeita aos telefones e endereços electrónicos usados 

no exercício da profissão. Mesmo que esteja em causa o próprio advogado, como sujeito 

à investigação, estando os telefones e endereço registados na Ordem, a intercepção e a 

gravação de conversações ou comunicações só pode fazer-se se decretadas e presididas 

pelo juiz competente. É que, para além da investigação do próprio advogado suspeito, o 

que permite a intercepção e gravação das comunicações (art. 187º, nº 3, do CPP), há que 

preservar o segredo profissional.  

Num tempo em que as escutas telefónicas são provavelmente o meio mais 

utilizado para a investigação criminal, devem os advogados acautelar em ordem à 

preservação do segredo profissional. Para tanto, devem registar na Ordem os telefones e 

endereços electrónicos que utilizem na sua profissão para que fiquem cobertos por 

aquela garantia de segredo. 

 

CONCLUSÃO 

O tema é muito amplo. Não temos a pretensão de o esgotar, mas tão-só de dar 

algumas indicações de ordem prática em ordem à orientação dos representantes da 

Ordem que exerçam a função de garantes do segredo profissional que a lei lhes comete.  

Fica a promessa de não abandonarmos o tema para o necessário aprofundamento 

das garantias do segredo profissional e da liberdade da advocacia. E importantes que são 



 
 

 
 

estas questões neste nosso tempo em que são muitos os que aceitam e justificam o 

sacrifício de direitos fundamentais em nome da eficácia! 


