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Ingresso lícito da polícia

Decisão Julgado

É legítimo o ingresso forçado em imóvel não habitado após denúncia anônima e monitoração do local
pela polícia para confirmar ausência de habitantes.

HC:  588445
J.25/08/2020.

É legítimo o ingresso no domicílio alheio em razão de denúncia de disparo de arma de fogo dentro da
casa.

HC 595.700, 
J. 06/10/2020.

Busca por arma de fogo utilizada em crime autoriza o ingresso forçado em domicílio, na hipótese em que
o agente for reconhecido por foto e fugir ao avistar a aproximação da polícia, entrando em sua casa e se
evadindo pela janela em direção à mata.

HC 614.078, 
J. 03/11/2020.

É legítima busca domiciliar forçada realizada por policiais militares que sentem cheiro de maconha. No caso
concreto os policiais foram autorizados a entrar na casa pelo agente que buscava documento de identidade
para apresentar aos policias, momento em que foi sentido o forte cheiro de maconha, o que somado ao
nervosismo do agente, legitimou o ingresso na residência.

HC 423838, 
J. 08/12/2018.

Denúncia de traficância via COPOM, associada a atitude suspeita e emprego de fuga do agente autoriza o
ingresso forçado em domicílio.

HC 607.601
J. 27/10/2020.

Investigação  inicial  de  crimes  de  receptação  e  falsidade  ideológica  e  posterior  suspeita  de  prática  de
traficância confirmada por  agentes da divisão estadual  de narcóticos legitimam o ingresso forçado em
domicílio.

HC 610.828
J. 27/10/2020.

Agente encontrado no telhado se desfazendo das drogas autoriza o ingresso forçado em domicílio. RHC 129.923
J.
06/10/2020.

Denúncia anônima associada à fuga de agentes, que portavam arma de fogo e rádios comunicadores, e
relato de usuários que o local  é ponto de venda e consumo de drogas,  legitima ingresso forçado em
domicílio

HC 500.101
J.  11/06/2019.

Denúncia anônima, associada à fuga e descarte de droga autorizam o ingresso forçado. HC 516.746
J. 15/08/2019.
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É lícito o ingresso em domicílio no caso em que policiais abordarem indivíduo na via pública em atividade
duvidosa, sem documentos e  que não saiba responder a perguntas  básicas, e que aponte como lugar de
moradia uma construção inacabada, sendo em seguida apontado o real endereço é por vizinhos. 

HC 484.111
J. 07/02/2019. 

Box do  tipo  self  storage não se  enquadra  no conceito  de  domicílio.  Atenção:  Em que  pese  não  ser
considerado domicílio, não significa que o ingresso é livre, devendo haver elementos que demonstrem a
situação de flagrante delito, sobretudo diante do disposto no art. 22 da Lei n. 13.869/19.

RHC 86.561
J. 21/08/2018 
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Ingresso ilícito da polícia

Decisão Julgado

Denúncia anônima confirmada por vizinho desacompanhada de investigação preliminar não legitima o
ingresso em domicílio.

HC 609.982
J. 15/12/2020.

Denúncia anônima seguida de fuga do agente para dentro da residência não legitima o ingresso em
domicílio.

RHC 89.853
J. 18/02/2020.

A denúncia  anônima,  desacompanhada de outros  elementos  indicativos  da ocorrência  de  crime,  não
legitima o ingresso de policiais no domicílio.

REsp 1871856
J. 23/06/2020.

A “fama” de traficante, por já ter se envolvido com tráfico de drogas, não justifica, por si só, o ingresso na
casa sem mandado.

RHC126092
J.  23/06/2020

A  denúncia  anônima,  aliada  à  venda  de  drogas  na  porta  da  residência,  não  autorizam  presumir
armazenamento de substância ilícita no domicílio, razão pela qual o ingresso, sem mandado, é ilícito.

REsp 1886985
J.  07/12/2020

A descoberta de droga por cão farejador, por si só, não autoriza o ingresso no domicílio. HC 566818
J. 16/06/2020.

Perseguição a veículo em fuga não autoriza ingresso policial em domicílio. HC 561360
J.  09/06/2020

A fuga para o interior de residência ao avistar o policial, que encontra-se em diligência de trânsito de rotina,
não autoriza o ingresso em domicílio.

HC 415332
J. 16/08/2018.
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Não justifica o ingresso da polícia na residência na hipótese em que o agente encontra-se na porta de sua
casa e adentra às pressas ao visualizar a viatura policial na rua.

HC 609072
J.  06/10/2020.

Abordagem  em  quintal  da  residência  não  legitima  ingresso  forçado,  ainda  que  um  dos  abordados
empreenda fuga para dentro da residência e com o outro agente sejam encontradas drogas.

HC 586474
J.  18/08/2020

A abordagem do agente, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que com ele encontre drogas,
não autoriza o ingresso na residência.

HC 611.918
J.  07/12/2020.


