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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 

2177603-41.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente AXEL 

ANDOANEGUI ALONSO e Impetrante CONRADO ALMEIDA CORREA GONTIJO.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", 

de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 

RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e NUEVO CAMPOS.

São Paulo, 27 de novembro de 2014.

FRANCISCO BRUNO

RELATOR

  Assinatura Eletrônica
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Habeas Corpus nº 2177603-41.2014 –  São Paulo  (Digital)

Paciente: Axel Andonaegui Alonso 

Relator:  Des. Francisco Bruno

Voto n.º  17.452  

Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes, associação 
para o tráfico, Paciente que confessou na fase inquisitiva 
concorrer para a comercialização de drogas pela internet, 
através do aplicativo “WhatsApp”. Conversão da prisão 
em flagrante em preventiva fundamentada. Necessidade 
da custódia para a garantia da ordem pública. Vedação 
expressa do art. 44 de Lei de Drogas quanto à concessão 
de liberdade provisória aos acusados por tráfico de 
drogas que continua válida e eficaz, apesar de 
entendimento jurisprudencial em contrário, sem caráter 
vinculante. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem 
denegada.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, 

impetrado pelo advogado Conrado Almeida Corrêa Gontijo em favor de 

Axel Andonaegui Alonso, preso preventivamente por suposta violação dos 

artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, da Lei n.º 11.343/06. Alega que o 

paciente sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 1ª Vara 

Criminal da Capital, que decretou a prisão preventiva. Aduz ser 

desnecessária a manutenção da custódia, porque não fundamentada e por 

não estarem presentes os requisitos legais. Salienta as condições pessoais 

favoráveis do paciente, para postular liberdade provisória. 

Indeferida a liminar por r. decisão proferida pelo eminente 

Desembargador Nuevo Campos (fls. 91/92), as informações foram 

prestadas (fls. 95/101).        

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela 

denegação da ordem (fls. 104/107).   
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É o relatório.

O paciente, assim como Rogério Cunha Costa, estão 

denunciados por suposta violação dos artigos 33, “caput”, e 35 “caput”, na 

forma do art. 69 do Código Penal. 

A prisão preventiva foi precedida da temporária e decretada 

por decisão fundamentada de forma suficiente. Inexiste ilegalidade na 

reiteração dos motivos explanados por ocasião do indeferimento do pleito 

de revogação da prisão temporária, em atenção aos elementos de 

informação que foram obtidos nos autos do inquérito, reveladores da 

prova da materialidade e dos indícios da autoria, de forma a trazer ao 

Juízo a convicção sobre a necessidade da custódia para a garantia da 

ordem pública (fls. 99/100 e 44/47). 

 Extrai-se dos autos do inquérito que as investigações 

relativas ao paciente partiram da prisão em flagrante do corréu, que foi 

surpreendido ao trazer consigo maconha, na forma de um tijolo, e uma 

balança de precisão. Rogério confessou na fase inquisitiva a destinação 

daquele entorpecente ao tráfico, mediante anúncios nas redes sociais (fls. 

30). Foram constatadas as trocas de mensagens via celular entre o corréu 

e o paciente, de conteúdo indiciário do envolvimento deste naquela 

atividade delitiva. Interrogado, Axel confessou haver concorrido para a 

comercialização de drogas (fls. 32/33). 

É certo que o habeas corpus não é meio adequado para o 

exame aprofundado de provas. Porém, os indícios suficientes da autoria e 

a prova da materialidade dos delitos, nos limites da análise aqui possível 

para o fim de manutenção da prisão preventiva, fazem-se presentes. 

É notório que os crimes de tráfico de drogas e a associação 

para o tráfico, que envolvem apreensão de considerável quantidade de 

maconha e a admissão extrajudicial quanto à realização das vendas pela 
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internet, através do aplicativo “WhatsApp”, especialmente pela rapidez e 

alcance de grande número de pessoas, revelam maior periculosidade e 

justificam as custódias para garantia da ordem pública. 

Anote-se que a liberdade provisória está expressamente 

vedada no artigo 44 da Lei nº 11.343, de 2006, apesar das divergências 

jurisprudenciais sobre o tema; o reconhecimento da inconstitucionalidade 

do referido dispositivo de lei pelo Supremo Tribunal Federal, em controle 

incidental, não tem força vinculante (HC n.º 10.339-SP). 

E ainda que se adotasse tal posicionamento jurisprudencial, 

convém salientar que a concessão de liberdade provisória, em crimes da 

espécie, exige do julgador maior cautela. 

Ademais, sendo necessária a custódia para a garantia da 

ordem pública, como mencionado, não há que falar em concessão de 

liberdade provisória. A aplicação de medidas cautelares alternativas 

mostram-se medidas insuficientes e inadequadas. 

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, a 

exemplo da primariedade e de domicílio certo, são requisitos da liberdade 

provisória, mas não suficientes para a concessão do postulado benefício. 

Sobre o art. 312, do Código de Processo Penal, Júlio Fabbrini 

Mirabete, in “Código de Processo Penal  Interpretado “, Atlas, 7ª 

ed., deixou-nos a seguinte lição, que continua válida, mesmo após as 

recentes alterações processuais sobre o tema da prisão preventiva:

Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão 

preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o 

delinqüente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra 

pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, 

quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados 

com a infração cometida.

Não há constrangimento ilegal a ser sanado.
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Ante o exposto, meu voto denega a ordem.

FRANCISCO BRUNO
Relator
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