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5ª TURMA DO STJ ENTENDE QUE QUARTO DE HOTEL OCUPADO SE 
EQUIPARA AO CONCEITO DE “CASA” PARA FINS DE IMPEDIR O 
INGRESSO POLICIAL NÃO AUTORIZADO 
A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em habeas corpus da Defensoria Pública de 
Minas Gerais, absolveu 03 pacientes acusados do crime de tráfico de drogas em virtude 
da ilegalidade da prova obtida após invasão não autorizada de domicílio. 

No caso, os pacientes haviam sido processados e condenados após a polícia receber 
denuncia anônima de que escondiam drogas em um quarto de hostel por eles alugado. A 
proprietária do estabelecimento teria autorizado a entrada dos policiais no recinto, onde 
encontraram uma porção de maconha, uma pedra de cocaína e uma de crack. 

Ao conceder a ordem, o relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca afirmou que “o 
quarto alugado enquadra-se na proteção ao domicílio, bem como as moradias provisórias 
em quartos de hotel, de tal sorte que é considerado ilegal o ingresso forçado pela polícia 
no quarto utilizado exclusivamente pelos agravantes sem o consentimento deles ou 
quaisquer das demais exceções previstas na Carta Magna, não cabendo a terceiro, ainda 
que proprietária da hospedaria ou hostel, dispor sobre direito alheio. ” 
 

Para ler a decisão, clique aqui 
 
PARA 5ª TURMA DO STJ, A FLAGRÂNCIA POR CRIME DISTINTO DO 
TRÁFICO NÃO AUTORIZA INGRESSO EM DOMICÍLIO  
Em decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em habeas 
corpus impetrado pela DPMG, o STJ absolveu paciente do crime de tráfico de drogas por 
considerar ilícita a invasão de seu domicílio pela Polícia Militar. 

Na espécie, após prender o paciente em flagrante por crime de furto, a policia recebeu 
denúncia anônima de que ele seria traficante e teria drogas em sua residência, para onde 
se dirigiram e realizaram a apreensão. 

Em sua decisão, o relator ressaltou que “não há como se depreender, como o fez a 
autoridade policial, que a mera existência de estado de flagrância em um delito específico 
poderia implicar na existência de evidências concretas de flagrante de crime diverso 
(permanente ou não), que não apresentava indícios de conexão com o delito objeto de 
flagrante.” 

Para ler a decisão, clique aqui 
 

EM DECISÃO PARADIGMÁTICA, 2ª TURMA DO STF APLICA O “AVISO DE 
MIRANDA” (MIRANDA RIGHTS) PARA ANULAR CONDENAÇÃO BASEADA 
EM CONFISSÃO OBTIDA NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL 

“A Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao 
silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, 
quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito. ” 

Seguindo esse entendimento, a 2ª Turma do STF aplicou o chamado “aviso de Miranda” 
para absolver o paciente que fora condenado pelo crime de associação para o tráfico com 
base em suposta confissão realizada aos Policiais Militares no momento de sua 
abordagem. 

No entender da 2ª Turma, “é evidente a obrigação do Estado, por meio da Polícia, de 
informar ao preso seu direito ao silêncio logo no momento de sua prisão efetuada por 
policial militar, o que não aconteceu no presente caso e de cujo ato emanou a presente 
prisão em flagrante”. Para os ministros, “qualquer suposta confissão firmada pelo réu, no 
momento da abordagem, sem observação ao direito ao silêncio, é inteiramente imprestável 
para fins de condenação e, ainda, invalida demais provas obtidas através de tal 
interrogatório”. 

Para ler a decisão, clique aqui 
 
STJ PACIFICA ENTENDIMENTO QUANTO AO PERÍODO DE 
REMIÇÃO DA PENA EM CASO DE CONCLUSÃO DO ENCCEJA 
Pacificando entendimento divergente entre as turmas, a 3ª Seção do STJ entendeu que a 
remição da pena em função da conclusão do ENCCEJA deve ser calculada tendo por base 
o montante integral das horas estudadas pelo apenado, e não 50% delas, como defendia a 
6ª Turma do Tribunal. 

Desse modo, a carga horária a ser levada em conta para cálculo da remição da pena em 
caso de conclusão do ensino fundamental pelo ENCCEJA é de 1600 horas e para o ensino 
médio ou educação técnica profissional de nível médio de 1200 horas.                          

HC 602.425   Decisão não publicada 

DECISÕES CRIMINAIS 
PARADIGMA DO STJ TEM 
PARTICIPAÇÃO 
FUNDAMENTAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA 
Nos últimos seis meses, as três 
decisões criminais de maior 
importância no STJ tiveram 
participação fundamental das 
Defensorias Públicas Estaduais. 

Em outubro de 2020, a 6ª Turma do 
Tribunal mudou seu entendimento 
sobre o reconhecimento de pessoas 
para não mais admitir o chamado 
“reconhecimento fotográfico”. O caso 
em julgamento (HC 598.886) foi 
levado ao Tribunal da Cidadania pela 
Defensoria Pública de Santa Catarina 
e sustentado oralmente pelo Defensor 
Público Thiago Yukio. 

Já em fevereiro de 2021, encerrando 
julgamento iniciado em dezembro de 
2020, a 3ª Seção do Tribunal 
entendeu pela impossibilidade de 
decretação da prisão preventiva de 
ofício pelo magistrado, sem que haja 
requerimento do Ministério Público ou 
representação da autoridade policial. 
O recurso em julgamento (RHC 
131.263) chegou ao STJ trazido pela 
Defensoria Pública de Goiás. O 
GAETS (Grupo de atuação estratégica 
das Defensorias Públicas Estaduais 
nos Tribunais Superiores) atuou como 
amicus curiae na demanda e a 
Defensora Pública Adriana Patrícia 
Campos, da DPMG, fez a sustentação 
oral. 

Também em fevereiro último, julgando 
o habeas corpus 598.051, da 
Defensoria Pública de São Paulo, a 6ª 
Turma do Tribunal estabeleceu 
limitações ao ingresso policial em 
domicílio sem mandado judicial. O 
caso foi sustentado oralmente pelo 
Defensor Público de São Paulo, 
Rafael Munerati. 

NÚCLEO DE BRASÍLIA 
GANHA ABA NO SISTEMA 
GERAIS 
Toda a documentação já produzida 
pelo Núcleo de Brasília, incluindo 
relatórios e as edições anteriores do 
DROPS estão disponíveis na 
INTRANET no ícone Núcleo Brasília. 
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DROPS DOS TRIBUNAIS 

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2017793&num_registro=202003205920&data=20210204&peticao_numero=202100013376&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2017793&num_registro=202003205920&data=20210204&peticao_numero=202100013376&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=MON&sequencial=121184397&tipo_documento=documento&num_registro=202100017965&data=20210211&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=MON&sequencial=121184397&tipo_documento=documento&num_registro=202100017965&data=20210211&formato=PDF
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15345780244&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15345780244&ext=.pdf

