
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS Nº 0001099-89.2015.815.0000
RELATOR: Dr. Marcos William de Oliveira,  juiz convocado para substituir  o Des. 
Márcio Murilo da Cunha Ramos.
IMPETRANTE: Osvaldo de Queiroz Gusmão (OAB/PB nº 14.998).
PACIENTE: Ilki Polansky Vieira da Lira.
IMPETRADO: Juízo da vara de entorpecentes da comarca de Campina Grande.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA 
COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE 
FOGO. NECESSIDADE CONCRETA DA CUSTÓDIA. 
INVESTIGADO PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS 
ANTECEDENTES. INSUFICIÊNCIA. ORDEM 
DENEGADA.

Tratando-se de paciente preso preventivamente pela 
prática confessada de tráfico de drogas e porte ilegal de arma 
de fogo, a primariedade e os bons antecedentes do réu não são 
suficientes para infirmar a custódia cautelar. Necessidade 
concreta da medida extrema demonstrada.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados. 

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em denegar a ordem.

RELATÓRIO

Osvaldo de Queiroz Gusmão impetrou habeas corpus em favor 
de Ilki Polanski Vieira da Lira, afirmando que, na manhã dia 20 de janeiro de 2015, o 
paciente, quando chegava em seu Lava Jato (“Ilky Car”), foi detido por agentes da 
polícia civil, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de 
fogo de uso permitido (art. 33, caput da lei nº 11.343/06 e art. 12 da lei 10.826/03).

Ao apreciar o respectivo auto de prisão, o juízo da vara de 
entorpecentes de Campina Grande –  autoridade apontada como coatora –  converteu o 
flagrante em prisão preventiva, o ato atacado no presente writ. Em síntese, o requerente 
alega que o paciente é primário, trabalha regularmente e tem residência fixa no 
município de Campina Grande, razão por que entende indevida e exagerada a 
decretação da medida.



Devidamente notificado, o impetrado prestou as informações de 
estilo, após as quais indeferi a liminar requerida.

A Procuradoria de Justiça inclinou-se pela denegação da ordem.

É o relatório. 
VOTO:

Mantenho a posição que firmei por ocasião do exame da liminar 
postulada pelo impetrante. Confira-se:

A decretação da prisão preventiva é providência de extrema 
gravidade e demanda o exame acurado do fumus  comissi delicti (prova  de 
materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria) e do periculum 
libertatis (garantia  da ordem pública ou econômica, conveniência da 
instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal), nos termos dos arts. 
312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ora, no dia 20 de janeiro de 2015, por volta das 11 (onze) horas da 
manhã, alguns agentes da polícia civil, informados sobre a prática de crimes 
pelo paciente, aguardaram-no em campana, em frente ao seu 
estabelecimento. Ao abordá-lo, confirmaram a existência de drogas ilícitas 
(cocaína e maconha) e de arma de fogo (pistola calibre 6m/m35) em seu 
poder.

Havendo, pois, confissão  do fato pelo paciente (fls. 24/27) e 
laudos periciais atestando a natureza entorpecente da substância encontrada 
com o paciente (fls. 35/36), tenho por satisfeito o pressuposto da custódia 
cautelar penal. Resta-me, então, a análise do fundamento da medida, ponto 
impugnado expressamente neste writ.

Destaco o que afirmou a autoridade coatora (fl. 61):

“O paciente foi preso em flagrante delito no dia 20 de janeiro 
de 2015 pelos policiais por se encontrar na posse de embrulhos 
plásticos contendo cocaína, uma porção de maconha, além de uma 
arma de fogo (…)

Segundo ainda consta na comunicação da prisão em 
flagrante, foram denúncias anônimas que levaram os policiais a 
iniciarem a investigação contra o paciente em questão. A partir das 
informações que obtiveram, os policiais descobriram que o 
paciente era proprietário de um lava jato no Bairro do Alto Branco 
e estaria fornecendo drogas ilícitas a jovens frequentadores de 
bares e casas noturnas na cidade de Campina Grande. Assim, os 
policiais fizeram campana em frente a seu estabelecimento 
comercial e, quando o paciente estava chegando ao local, os 
milicianos efetivaram a abordagem, tende ele na ocasião 
confessado a existência de drogas e arma de fogo no lava jato.

Tende em vista os elementos até então apurados na esfera 
policial demonstrarem indícios evidenciadores, pelo menos prima 
facie, da autoria delitiva, a prisão preventiva do paciente foi 
decretada principalmente no intuito de resguardar a ordem 
pública, evitando assim a continuidade na traficância que tanto 
assola a nossa cidade (…)”

Ao ser interrogado na polícia, disse o paciente (fls. 24/25):

“Que  o acusado confessa as acusações que lhe são atribuídas 
relativas a autoria de tráfico de drogas e posse de arma de fogo; 
que informa o acusado que (…) quando foi abordado por policiais 
civis desta especializada e ao ser indagado sobre se realizava o 
comércio ilegal de entorpecentes, o acusado confessou a autoria de 
tal ilícito, informando ainda que havia recebido no dia de hoje, 



aproximadamente 200 (duzentos gramas) de cocaína e ainda que 
possuía uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 635 (…); que 
afirma o acusado que estava realizando a mercancia de substância 
entorpecente há aproximadamente um ano e usava o seu 
estabelecimento comercial como ponto de drogas; que ainda 
utilizava a sua motocicleta (…) e ainda o seu veículo gol (…) para 
realizar o transporte e entrega das substâncias entorpecentes aos 
seus clientes/usuários (...)”

Diante dessas circunstâncias, não me pareceu desarrazoada a prisão 
preventiva, estando  caracterizada a necessidade de garantia da ordem 
pública e, portanto, fundamento da preventiva.  Da narrativa do próprio 
paciente, aliás, tenho que a prática dos delitos não se revelou –  primo  ictu 
oculi –  algo episódico na vida do detido, tanto que ele próprio reconheceu 
“que  estava realizando a mercancia de substância entorpecente há 
aproximadamente um ano”, tendo recebido, no mesmo dia da prisão, 
“aproximadamente 200 (duzentos) gramas de cocaína”. Nessas condições, o 
fato de o investigado ser primário e de ter ocupação definida não elimina a 
necessidade do seu recolhimento ao cárcere.

Inexistindo, enfim, demonstração robusta da fumaça  do bom 
direito afirmado pelo requerente, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, 
remetendo os autos ao Ministério Público para emissão de parecer.”

A jurisprudência sufraga a mesma orientação defendida acima. 
Veja-se, ilustrativamente, o seguinte precedente:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO 
DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE 
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. 
ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 312 
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). SEGREGAÇÃO 
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. ARGUMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE E 
VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CONSIDERÁVEL 
QUANTIA EM DINHEIRO. ARMA DE FOGO. CONDIÇÕES 
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. RECURSO 
ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Jurisprudência firme desta Corte Superior considera idônea a 
fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na significativa 
quantidade e variedade de drogas apreendidas, caso esse fato constitua 
indício suficiente de que o agente faz do tráfico de entorpecentes o seu 
meio de vida, a revelar receio concreto de reiteração delitiva.
2. Na espécie, a prisão cautelar resta justificada pelo preceito legal de 
garantia da ordem pública, pois, com o Recorrente e com o Corréu 
teriam sido encontradas 26 porções de cocaína, uma porção de maconha, 
um caderno com anotações referentes às vendas de drogas, R$ 510,00 em 
espécie, e uma arma de fogo.
3. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons 
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por 
si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros 
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da 
medida extrema.
4. Recurso ordinário desprovido.
(RHC 38.142/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado 
em 10/12/2013, DJe 03/02/2014).”

ANTE O EXPOSTO, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Presidiu o julgamento, Com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele 



participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Dr. Marcos William de 
Oliveira (juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha 
Ramos), relator, e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco 
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel 
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 14 de abril de 2015. 

Marcos William de Oliveira
juiz convocado


