
Atos infracionais anteriores justificam preventiva de imputável

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO DUPLAMENTE AGRAVADO.
EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PELO COMETIMENTO DE ATO INFRACIONAL.
INCLINAÇÃO PARA A PRÁTICA DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Embora atos infracionais não possam ser considerados como maus antecedentes e nem se 
prestem para induzir a reincidência, tais elementos demonstram a inclinação para a prática 
delitiva, o que, por si só, é suficiente para justificar a medida constritiva antecipada, a bem da 
ordem pública, a fim de evitar-se a reiteração.
2. Condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si 
sós, garantirem a revogação da preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a 
imprescindibilidade da sua continuação, como ocorre na hipótese.
3. Ordem denegada.
(HC 156329/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 
24/05/2010)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1 - A prisão cautelar, providência processual de caráter excepcional, só deve ser mantida quando 
presente um dos motivos que autorizam sua adoção, que deve restar claramente demonstrado, em 
consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2 - A decisão que indeferiu a liberdade provisória mostra-se suficientemente fundamentada na 
necessidade de preservação da ordem pública, notadamente porque o paciente, quando menor 
de idade, respondeu a três procedimentos pela prática de ato infracional e agora, alcançada a 
maioridade, além da ação penal de que aqui se cuida, se vê acusado em outro processo pela 
prática de tráfico de drogas.
3 - De notar que os fundamentos invocados pelo magistrado de primeiro grau vão ao encontro do 
que disse o policial, responsável pela captura do paciente, no auto de prisão em flagrante, segundo o 
qual "o conduzido é pessoa conhecidíssima nas lides policiais e apontado como sendo um contumaz 
traficante desde a época em que era adolescente e inimputável".
4 - Habeas corpus denegado.
(HC 94804/SC, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 
05/05/2008)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
PRISÃO  PREVENTIVA.  NECESSIDADE.  GARANTIA DA ORDEM  PÚBLICA.  DECISÃO 
FUNDAMENTADA.  PRÁTICA  ANTERIOR  DE  ATO  INFRACIONAL  EQUIPARADO  A 
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  CIRCUNSTÂNCIA  QUE,  CONQUANTO  NÃO  INDUZA 
REINCIDÊNCIA  OU  MAUS  ANTECEDENTES,  DEMONSTRA  A  PERSONALIDADE  DA 
AGENTE VOLTADA PARA A PRÁTICA DE DELITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
EVIDENCIADO NA ESPÉCIE.
1. Não há falar em constrangimento ilegal pela falta de fundamentação do decreto prisional,  se 
restou demonstrada a necessidade da medida constritiva, como garantia da ordem pública.
2.  A prisão  preventiva  foi  decretada  tendo  em vista  os  robustos  indícios  de  autoria  de  crime 
hediondo que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade da agente, a 
indicar  a  necessidade  de  sua  segregação  para  a  garantia  da  ordem pública.  Outrossim,  a  vida 
pregressa da acusada denota sua periculosidade e personalidade voltada para a prática de crimes.
3.  Conquanto o ato infracional equiparado a homicídio qualificado praticado pela Paciente 
não possa ser considerado para fins de reincidência, ou mesmo como maus antecedentes, serve 
perfeitamente para demonstrar sua periculosidade, bem assim sua propensão ao cometimento 
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de delitos da mesma natureza.
4. Ordem denegada.
(HC 33614/DF,  Rel.  Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2005,  DJ 
20/06/2005, p. 302)
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