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RESUMO 

 

O presente trabalho possui como objetivo principal analisar a evolução histórica do 

instituto da medida de segurança, bem como seus conceitos, abordando de forma crítica seus 

elementos, fundamentos e objetivos, além de realizar uma interpretação constitucional e à luz 

da Lei da Reforma Psiquiátrica. Tal crítica implica questionar a finalidade da medida de 

segurança, particularmente o objetivo de curar os portadores de transtornos mentais, que 

cometeram crimes, e, portanto, não possuem plena capacidade para responderem por tais atos. 

Para esta análise é necessário ainda levar em consideração outras áreas de saber que estão 

relacionadas ao tema, como a Medicina Legal, a Psicologia, a Psiquiatria, que não trabalham 

com essa possibilidade, por consideraram a doença mental como um mito. A alteração da 

ideologia que fundamenta a medida de segurança permitirá a modificação do tratamento penal 

dado ao instituto por parte dos operadores do direito. 

 

PALAVRAS-CHAVE: medida de segurança, doença mental, responsabilidade 

penal, Direito Penal, legislação, insanidade. 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper has as main objective to analyze the historical evolution of the security 

order as well as its concepts, approaching critically its elements, fundamentals and objectives 

and perform a constitutional interpretation and under the Psychiatric Reform Law. Such a 

critique implies questioning the purpose of the security orders, particularly in order to cure 

people with mental disorders, who have committed crimes, but do not have full mental 

capacity to be held responsible for such acts. For this analysis it is also necessary to take into 

consideration other areas of knowledge that are related to the subject, such as Legal Medicine, 

Psychology, Psychiatry, which do not work with this possibility, considering mental illness as 

a myth. Changing the ideology underlying the security order will allow the modification of 

the criminal treatment by the legal practitioners to the measure. 

 

KEY WORDS: security order, mental illness, criminal liability, Criminal Law, 

Criminal Code, legislation, insanity. 
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INTRODUÇÃO 

Esta monografia é um desdobramento de um trabalho realizado para a disciplina 

“Psicologia Social e Direito”, ministrada pelo professor Henrique Barahona cuja proposta é 

descrever a evolução histórica das medidas de segurança, bem como realizar uma análise dos 

posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais sobre o tema, criticando a forma como é 

abordado e aplicado, tendo em vista a Constituição Republicana Federativa de 1988 e a Lei 

10.216 de 2001, denominada popularmente como Lei Anti-Manicomial. 

Será discutida a medida de segurança interdisciplinarmente, fazendo uma análise do 

instituto, para além do viés sancionatório que possui no Direito Penal, como uma sanção 

paralela a pena, aplicável aos inimputáveis ou semi-imputáveis que cometeram crime. Se 

tentará demonstrar que funciona como um meio de redução/dominação daquele que carrega o 

estigma de “louco-criminoso” e não como verdadeiro tratamento.  

O Código Penal após sua reforma em 1988 expôs no art. 26 que é isento de pena o 

agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao 

tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento. Verifica-se que o art. 96, do referido diploma 

legal estipula duas espécies de medida de segurança: o tratamento ambulatorial e a internação 

em hospital de custódia ou tratamento psiquiátrico. 

Há assim, uma natureza psicológica, uma vez que é necessário que o agente possua 

condições de entender sua conduta, pautando-a, dentro do que o ordenamento jurídico 

considera legal. Desta forma é evidente que para a aplicação da medida de segurança, a 

doença mental ou o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, deverão causar a 

incapacidade do sujeito, de modo que este não possa avaliar suas ações no momento em que 

as pratica ou deixa de praticar. 

Para tanto, é preciso perceber que a medida de segurança como uma categoria não se 

restringe ao âmbito jurídico, abrangendo ainda diversos saberes, como a psiquiatria, a 

psicologia e a medicina legal, sendo, portanto, um instituto complexo e de difícil 

entendimento e interpretação. A definição da medida de segurança encontra dificuldade, isto 

porque grande parte da doutrina entende que esta é uma espécie do gênero sanção penal, do 

mesmo modo que a pena, apresentando como principais diferenças desta, a sua 
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fundamentação e seus destinatários. 

Um dos objetivos deste trabalho é apresentar a medida de segurança, não como uma 

modalidade de sanção penal, mas sim como o que efetivamente deveria ser, um tratamento. 

Tal análise será feita através de uma interpretação constitucional do instituto e, ainda, da 

aplicação analógica da Lei 10.216/2001, que trata da proteção e dos direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais. 

O primeiro motivo da elaboração do presente trabalho é o descaso/desinteresse da 

maioria dos operadores do direito para com o tema. Não obstante as dificuldades que 

apresenta, dele advém ainda inúmeras discussões fundamentais não apenas para uma reflexão 

acadêmica e teórica, mas também sobre sua aplicação prática. 

O tema possui relevância não apenas para aqueles que atuam no processo, onde será 

atestado através de exame médico-legal, a capacidade ou incapacidade parcial ou total de 

entendimento e determinação do acusado submetido ao incidente de sanidade mental, 

conforme previsão do art. 149, do Código de Processo Penal. Após a perícia pode o juiz 

determinar a aplicação da medida de segurança aos inimputáveis ou semi-imputáveis.  

O segundo motivo é a previsão constitucional do art. 6°, que positiva e garante aos 

indivíduos os direitos fundamentais sociais, dentre eles o direito a saúde. E como não poderia 

ser diferente é necessário que se faça uma leitura constitucional do instituto da medida de 

segurança. O art. 5°, caput, prevê que todos são iguais perante a lei, sem distinções de 

qualquer natureza, assim determinou o Constituinte Originário, quando da promulgação de 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  

Observa-se, desde já, que pelo princípio da dignidade humana, e das garantias acima 

mencionadas, as pessoas portadoras de transtornos mentais também possuem direitos, dentre 

eles o direito à vida e a saúde. Não se pode, portanto, sob pena de violação ao próprio texto 

constitucional negligenciar os portadores de transtornos mentais que praticaram uma conduta 

tipificada como crime negando-lhes o devido tratamento. 

Terceiro porque há grande divergência existente entre os diferentes dispositivos legais, 

que tratam do tema, quais sejam, o Código Penal, a Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84) e 

Lei da Reforma da Assistência Psiquiátrica (Lei 10.216/01). 

Visando a pacificação dos conflitos das leis pertinentes deve-se atribui maior 
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importância àquele a quem se impõem a medida, pois é excluído do processo judicial, não 

sendo protagonista de sua própria história, segundo Miguel Baldez citado por Elza Ibrahim. É 

necessária a participação do sujeito em seu processo judicial, de modo que não se destine a ser 

um mero procedimento, conjunto de atos com a finalidade de uma tutela jurídica, mas um 

instrumento que possa permitir ao oprimido sua libertação (IBRAHIM, 2014). 

Ademais, apesar de ser pacífico na doutrina as diferenças entre a pena e a medida de 

segurança como institutos do Direito Penal, há divergência quanto a natureza desta, além de 

diversas questões não solucionadas sobre o tema, que criam uma zona grísea, sob a qual paira 

amplo desconhecimento e subjetividade. A guisa de exemplo, cabe mencionar, a problemática 

inerente a duração da medida de segurança, dentre tantas outras, como a determinação da 

periculosidade sob a qual sua imposição se fundamenta, ou mesmo a desinternação. 

No que tange ao referencial teórico além da leitura de autores clássicos do Direito 

Penal Brasileiro, visando a interdisciplinaridade, serão estudados ainda conceitos trazidos por 

filósofos como Michel Foucault e profissionais da saúde como Franco Basaglia. 

A metodologia desta pesquisa, num primeiro momento, envolve uma descrição da 

evolução legislativa da medida de segurança, posteriormente uma análise doutrinária e 

apresentação de decisões judiciais sobre temas controvertidos, bem como estudo das leis que 

permeiam o instituto, para que, por fim, possa ser realizada uma abordagem crítica da 

categoria. 

O objetivo geral do presente trabalho é analisar a possibilidade de aplicação analógica 

da Lei 10.216/2001 à medida de segurança, como forma de garantir a portadores de 

transtornos mentais, em conflito com a lei, uma série de direitos subjetivos inerentes a sua 

condição de seres humanos, indivíduos sujeitos de direitos. 
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1. Evolução Histórica das Medidas de Segurança na Legislação Brasileira 

1.1. Ordenações Filipinas 

O sistema jurídico aplicado durante o período em que o Brasil era colônia de 

Portugal regia-se pelas Ordenações. As Ordenações Filipinas passaram a vigorar em 1605 sob 

o governo de Felipe II e nada previam quanto aos doentes mentais, tratando apenas dos 

menores, sendo tomados por inimputáveis aqueles com idade inferior a 17 anos. 

Leandro Cezário esclarece que: 

As Ordenações abrangiam juridicamente não só a sede do império, mas também 

suas colônias, porém, nem todas as leis eram de fácil aplicação no Brasil (assim 

como em outras colônias, onde muitas leis precisaram ser adaptadas), devido às 

peculiaridades culturais ou à falta de condições (de aplicação) (CEZARIO, 2010). 
 

Título CXXXV  

Quando os menores serão punidos por delictos, que fizerem 

Quando algum homem, ou mulher, que passar de vinte annos, cometter qualquer 

delicto, dar-se-lhe-ha a pena total, que lhe seria dada, se de vite e cinco annos 

passasse. 

E se fôr de idade de dezessete annos até vinte, ficara em arbitrio dos Julgadores dar-

lhe a pena total, ou diminuir-lha. 

E em este caso olhara o Julgador o modo, com que o delicto foi comettido, e as 

circustâncias delle, e a pessôa do menor; e se o achar em tanta malicia, que lhe 

pareça que merece total pena, dar-lhe-ha, postoque seja de morte natural. 

E parecendo-lhe que a não merece, poder-lha-ha diminuir, segundo a qualidade, ou 

simpleza, com que achar, que o delicto foi comettido. 

E quando o delinquente fôr menor de dezessete annos cumpridos,postoque o delicto 

mereça morte natural, em nenhum caso lhe será dada, mas ficara em arbitrio do 

Julgador dar-lhe outra menor pena. 

E não sendo o delicto tal, em que caiba pena de morte natural, se guardara a 

disposição do Direito Commum.1 

 

Interessante perceber que a referida lei vinculava a punição destinada aos indivíduos 

de 17 anos completos ao arbítrio do juízo. Assim, deveria o julgador analisar caso a caso 

como fora praticado o delito, as circunstâncias que o envolveram e a própria pessoa do menor. 

Era possível ao juiz que aplicasse a pena máxima – até mesmo a pena de morte – ou 

mesmo que a diminuísse, não trazendo a legislação maiores detalhes no que tange aos 

critérios utilizados para a valoração da penalidade a ser aplicada. Por fim, a legislação 

colonial trazia vedação expressa quanto a aplicação de pena de morte aos menores de 17 anos. 

1.2. Código Criminal do Império 

O Código Criminal do Império do Brazil, publicado em 16 de dezembro de 1830, 

                                                 
1 Foi retirado do site http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm, o qual aponta como bibliografia o 

livro Ordenações Filipinas, vols. 1 a 5; Edição de Cândido Mendes de Almeida, Rio de Janeiro de 1870. 

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm
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previu em seu art. 2° um conceito de crime, dispondo que era assim considerada toda a ação 

ou omissão voluntária, contrária as leis penais2. 

A legislação citada foi a primeira a tratar da questão dos portadores de transtornos 

mentais, ainda que de modo superficial. O artigo 12 previa que os considerados “loucos” 

seriam recolhidos a casas a estes destinadas ou estregues às suas famílias, o que seria 

determinado ao arbítrio do juízo, seguindo a discricionariedade prevista na legislação anterior, 

traz assim a seguinte redação “Os loucos que tiverem commettido crimes, serão recolhidos ás 

casas para elles destinadas, ou entregues ás suas familias, como ao Juiz parecer mais 

conveniente”3. 

Segundo Ferrari tratava-se de medida humanitária (FERRARI, 2001), pois o art. 10, 

2º do diploma legal supramencionado vedava o julgamento dos doentes mentais, salvo se o 

crime fosse cometido em um intervalo de lucidez. Não se tratava de sanção penal, mas de 

mera providência administrativa.  

1.3. Código Penal Republicano 

O novo diploma alterou o conceito de crime em seu art. 7° ao prever como sendo 

crime “a violação imputável e culposa da lei penal” e inseriu, assim, diretamente, o requisito 

da imputabilidade como uma parte estrutural. 

No Código Penal Republicano, a previsão se manteve e foram considerados não 

criminosos, conforme o disposto no art. 27, § 3º, dentro outros, os que “por imbecilidade 

nativa” fossem absolutamente incapazes ou mesmo aqueles que no decorrer do tempo por 

senilidade se tornassem absolutamente incapazes. O texto dispõe que “Não são criminosos: […] 

§ 3º Os que por imbecilidade nativa, ou enfraquecimento senil, forem absolutamente incapazes de 

imputação”4. 

Do mesmo modo, a legislação penal republicana repetiu as prescrições destinadas a 

medida de tratamento, ao dispor em seu art. 29 que os indivíduos isentos de culpabilidade, 

desde que a referida isenção adviesse de alteração patológica mental5, ou seriam devolvidos 

                                                 
2Citação retirada do site do Planalto, cujo URL é http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-16-12-

1830.htm, acesso em 22 de fevereiro de 2016. 
3 Citação retirada do site do Planalto, cujo URL é http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-16-12-

1830.htm, acesso em 22 de fevereiro de 2016. 
4 Citação retirada do site do Senado, cujo URK é 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=66049, acesso em 23 de fevereiro de 2016. 
5 Definição retirada do Dicionário Michaelis, Editora Melhoramentos, 2009, em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=66049
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aos familiares, ou haveria o recolhimento para os hospitais de alienados, nos casos em que se 

exigisse para a segurança do público.  

O artigo supramencionado traz a seguinte redação “Os individuos isentos de 

culpabilidade em resultado de affecção mental serão entregues a suas familias, ou recolhidos a 

hospitaes de alineados, si o seu estado mental assim exigir para segurança do publico”. É 

possível concluir que não havia caráter sancionatório, mas sim, terapêutico visto que seriam 

recolhidos em hospitais. 

1.4. Decreto 1.132/1903 

O Decreto 1.132 de 1903 de acordo com sua ementa reorganiza a assistência social 

destinada aos alienados, e foi a primeira regulamentação específica para os portadores de 

transtornos mentais. O decreto, assim como as leis anteriores, preocupava-se em retirar da 

sociedade, aqueles que por moléstia mental, congênita ou adquirida, comprometessem a 

ordem pública e a segurança das pessoas, sendo recolhidos a um estabelecimento destinados 

aos “alienados”. A inovação está presente no §1°, do art. 1°, que previu para a efetiva 

colocação nos estabelecimentos de alienados a comprovação da alienação, sendo necessário 

que fosse provada. 

Artigo 1º, Decreto 1.132/1903  

O individuo que, por molestia mental, congenita ou adquirida, comprometter a 

ordem publica ou a segurança das pessoas, será recolhido a um estabelecimento de 

alienados. 

§ 1º A reclusão, porém, só se tornará effectiva em estabelecimento dessa especie, 

quer publico, quer particular, depois de provada a alienação6. 

O Decreto apresenta a internação em asilos fundada na ordem pública como 

provisória, sendo responsável o diretor do estabelecimento por comunicar o juiz competente a 

admissão do enfermo num prazo de 24 horas, traz ainda a possibilidade de o enfermo ser 

tratado em domicílio desde que os cuidados necessários sejam mantidos. O artigo 5º permitiu 

ao indivíduo internado reclamar novo exame de sanidade ou denunciar a falta deste, 

entendendo assim o portador de transtorno mental como sujeito de direitos, e não mero objeto 

do processo ao qual foi submetido. 

Artigo 5º 

                                                                                                                                                         
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=doen%E7a; 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=mental e 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=patologia.  
6Citação retirada do site da Câmara, cujo URL é http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-

1132-22-dezembro-1903-585004-publicacaooriginal-107902-pl.html, acesso em 23 de fevereiro de 2016. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=doen%E7a
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=mental
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=patologia
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-1132-22-dezembro-1903-585004-publicacaooriginal-107902-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-1132-22-dezembro-1903-585004-publicacaooriginal-107902-pl.html
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Em qualquer occasião será permittido ao individuo internado em estabelecimento 

publico ou particular, ou em domicilio, reclamar, por si ou por pessoa interessada, 

novo exame de sanidade, ou denunciar a falta dessa formalidade7. 

A referida espécie normativa em seus artigos 6° e 7° conjugavam garantias 

importantes ao estabelecerem que não seria recusada a retirada do doente quando solicitada 

por aquele que requereu seu recolhimento, salvo caso de perigo iminente. Nesta hipótese as 

razões deveriam ser apostas em relatório que seria remetido a autoridade competente por 

julgar a procedência. A norma busca reduzir a arbitrariedade presente dentro das instituições 

totais, prevendo diversos direitos aos considerados “alienados” e obrigações àqueles que de 

alguma maneira intervinham no recolhimento. 

O referido Decreto estabelece algumas outras proteções aos alienados. Havia 

previsão para o Ministério Público denunciar casos de violência ou atentados ao pudor 

praticados contra os enfermos mentais. Houve vedação expressa a manutenção dos alienados 

em cadeias públicas ou entre criminosos e, estabeleceu ainda, o hospício como local onde 

deveriam ser mantidos os portadores de transtornos mentais, e na inexistência deste, deveriam 

ser destinados a casas com tal fim, até que pudessem ser transportados para estabelecimentos 

adequados.  

No que tange aos Estados que não possuíssem manicômios criminais, os alienados 

que praticavam delitos ou os condenados que por superveniência patológica se tornassem 

enfermos mentais somente poderiam permanecer em asilos públicos, nos pavilhões 

diretamente reservados a eles.  

Artigo 9º 

Haverá acção penal, por denuncia do Ministerio Publico em todos os casos de 

violencia e attentados ao pudor, praticados nas pessoas dos alienados. 

Artigo 10 

E' prohibido manter alienados em cadeias publicas ou entre criminosos. 

Paragrapho unico. Onde quer que não exista hospicio, a autoridade competente fará 

alojar o alienado em casa expressamente destinada a esse fim, até que possa ser 

transportado para algum estabelecimento especial. 

Artigo 11 

Emquanto não possuirem os Estados manicomios criminaes, os alienados 

delinquentes e os condemnados alienados sómente poderão permanecer em asylos 

publicos, nos pavilhões que especialmente se lhes reservem8. 

O artigo 13 teve grande importância, posto que elenca uma série de condições 

                                                 
7 Citação retirada do site da Câmara, cujo URL é http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-

1132-22-dezembro-1903-585004-publicacaooriginal-107902-pl.html, acesso em 23 de fevereiro de 2016. 

 
8 Citação retirada do site da Câmara, cujo URL é http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-

1132-22-dezembro-1903-585004-publicacaooriginal-107902-pl.html, acesso em 23 de fevereiro de 2016. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-1132-22-dezembro-1903-585004-publicacaooriginal-107902-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-1132-22-dezembro-1903-585004-publicacaooriginal-107902-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-1132-22-dezembro-1903-585004-publicacaooriginal-107902-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-1132-22-dezembro-1903-585004-publicacaooriginal-107902-pl.html
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obrigatórias aos estabelecimentos que recebiam aqueles que sofriam de moléstias mentais, 

qualquer seja a espécie (asilo, casa de saúde ou hospício), sendo fundamental para a dignidade 

dos pacientes. Prevê em seu texto os seguintes requisitos: 

Artigo 13 

Todo hospicio, asylo ou casa de saude, destinado a enfermos de molestias mentaes, 

deverá preencher as seguintes condições: 

1ª ser dirigido por profissional devidamente habilitado e residente no 

estabelecimento; 

2ª installar-se e funccionar em edificio adequado, situado em logar saudavel, com 

dependencias que permittam aos enfermos exercicios ao ar livre; 

3ª possuir compartimentos especiaes para evitar a promiscuidade de sexos, bem 

como para a separação e classificação dos doentes, segundo o numero destes e a 

natureza da molestia de que soffram; 

4ª offerecer garantias de idoneidade, no tocante ao pessoal, para os serviços clinicos 

e administrativos.9 

Por fim, o Decreto expõe em seu art. 22 que as infrações seriam punidas com pena de 

prisão de até oito dias e multa, sem prejuízo às demais sanções previstas para infrações de 

outras leis, a que incorra o infrator, bem como pune também o diretor de estabelecimentos 

reincidentes com a cassação da autorização para funcionar o estabelecimento. 

1.5. Consolidação das Leis Penais de 1932 

Na Consolidação das Leis Penais de 1932, aprovada e publicada sob a forma do 

Decreto número 22.213, não houve nenhuma inovação legislativa e sua previsão é a mesma 

de seu antecessor, o Código Penal Republicano, o qual já foi analisado no que tange ao tema 

deste trabalho. 

1.6. Código Penal de 1940 

O Código Penal de 1940 criou um título separado para as medidas de segurança. O 

diploma adotou o sistema do duplo binário, no qual a medida profilática ora seria uma 

complementação da pena para os considerados responsáveis, sendo cumprida após a execução 

daquela, ora seria uma substituição para os irresponsáveis (FERRARI, 2001). 

O título VI se dividia em dois capítulos, o primeiro dispunha sobre a lei aplicável e o 

segundo elencava a divisão das medidas, e inicialmente englobava os artigos 75 ao 101. Havia 

a previsão excepcional da aplicação da medida de segurança baseada apenas na 

periculosidade do agente. No art. 78 havia uma previsão legal de presunção da periculosidade, 

                                                 
9 Citação retirada do site da Câmara, cujo URL é http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-

1132-22-dezembro-1903-585004-publicacaooriginal-107902-pl.html, acesso em 23 de fevereiro de 2016. 

 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-1132-22-dezembro-1903-585004-publicacaooriginal-107902-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-1132-22-dezembro-1903-585004-publicacaooriginal-107902-pl.html
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punindo-se não com base no fato praticado, mas no ser, na formação pessoal do indivíduo 

levando-se em conta a conduta social. Esta medida tinha cunho meramente segregatório e seu 

fundamentava na garantia de proteção que deveria ter a sociedade. Não existia preocupação 

com os direitos daqueles a quem se impunham as espécies de medidas de tratamento.  

No que tange a duração, era imposto um prazo mínimo que era de caráter 

obrigatório, desconsiderando casos de cessação da periculosidade em tempo inferior, o 

contrário não cabia, carecendo a lei de lapso temporal máximo. Perdurava a medida até a 

supressão total da causa que gerou sua aplicação, com a efetiva cura do “doente” mental. 

Quanto as espécies de medidas, estas se dividiam em pessoais ou patrimoniais e detentivas ou 

não detentivas. O art. 88 da redação original previa as seguintes modalidades: 

Art. 88. As medidas de segurança dividem-se em patrimoniais e 

pessoais. A interdição de estabelecimento ou de sede de sociedade ou 

associação e o confisco são as medidas da primeira espécie; as da 

segunda espécie subdividem-se em detentivas ou não detentivas. 

Medidas de segurança detentivas 

§ 1º São medidas detentivas: 

I - internação em manicômio judiciário; 

II - internação em casa de custódia e tratamento; 

III - a internação em colônia agricola ou em instituto de trabalho, de 

reeducação ou de ensino profissional. 

Medidas de segurança não detentivas 

§ 2º São medidas não detentivas: 

I - a liberdade vigiada; 

II - a proibição de frequentar determinados lugares; 

III - o exílio local.10 

O lapso temporal das internações, fosse em manicômio judiciário, em casa de 

custódia e tratamento ou em colônia agrícola, por se tratar de medida de segurança de 

modalidade detentiva, estava vinculado ao tempo cominado por lei ao crime cometido pelo 

portador de transtorno mental. O Código Penal originariamente previa as seguintes 

disposições: 

Internação em manicômio judiciário. 

Art. 91. O agente isento de pena, nos termos do art. 22, é internado 

em manicomio judiciário. 

§ 1º A duração da internação é, no mínimo: 

I - de seis anos, se a lei comina ao crime pena de reclusão não inferior, 

no mínimo, a doze anos; 

II - de três anos, se a lei comina ao crime pena de reclusão não 

inferior, no mínimo, a oito anos; 

III - de dois anos, se a pena privativa de liberdade, cominada ao crime, 

é, no mínimo, de um ano: 

IV - de um ano, nos outros casos. 

                                                 
10 Citação retirada do site do Planalto, cujo URL é http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del2848compilado.htm, acesso em 04 de março de 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
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§ 2° Na hipótese do n. IV, o juiz pode submeter o indivíduo apenas a 

liberdade vigiada. 

Período de prova 

§ 5° Durante um ano depois de cessada a internação, o indivíduo fica 

submetido a liberdade vigiada, devendo ser de novo internado se seu 

procedimento revela que persiste a periculosidade. Em caso contrário, 

declara-se extinta a medida de segurança. 

Com leitura do texto é possível perceber que pela primeira vez se impôs uma 

condição resolutória que deveria ser cumprida antes de ser extinta a medida de segurança. 

Internação em casa de custódia e tratamento 

Art. 92. São internados em casa de custódia e tratamento, não se lhes 

aplicando outra medida detentiva: 

I - durante três anos, pelo menos, o condenado por crime a que a lei 

comina pena de reclusão por tempo não inferior, no mínimo, a dez 

anos, se na sentença foram reconhecidas as condições do parágrafo 

único do art. 22; 

II - durante dois anos, pelo menos, o condenado por crime a que a lei 

comina pena de reclusão por tempo não inferior, no mínimo, a cinco 

anos, se na sentença foram reconhecidas as condições do parágrafo 

único do art. 22: 

III - durante um ano, pelo menos, o condenado por crime a que a lei 

comina pena privativa de liberdade por tempo não inferior, no 

mínimo, a um ano, se na sentença foram reconhecidas as condições do 

parágrafo único do art. 22 

IV - durante seis meses, pelo menos, ainda que a pena aplicada seja 

por tempo menor, o condenado a pena privativa de liberdade por 

crime cometido em estado de embriaguez pelo álcool ou substância de 

efeitos análogos, se habitual a embriaguez. 

Parágrafo único. O condenado por crime a que a lei comina pena 

privativa de liberdade por tempo inferior, no mínimo, a um ano, se na 

sentença foram reconhecidas as condições do parágrafo único do art. 

22, é internado em casa de custódia e tratamento durante seis meses, 

pelo menos, ou, se mais conveniente, submetido, por igual prazo, a 

liberdade vigiada. 

A alínea b do inciso II do art. 93, cuja redação está transcrita abaixo, revela a real 

intenção da legislação, que é a punição de determinados comportamentos pessoais com base 

em concepções morais da época em que foi editado o Código. O direito penal era visto como 

solução das mazelas e a medida de segurança como uma forma de consertar aqueles que não 

se adequavam as expectativas sociais. 

 

Internação em colônia agrícola, ou em instituto de trabalho, de 

reeducação ou de ensino profissional. 

Art. 93. São internados em qualquer dos estabelecimentos referidos 

no art. 88, § 1°, n. III, segundo pareça ao juiz mais conveniente: 

I - durante dois anos, pelo menos, o condenado por crime doloso, se 

reincidente; 

II - durante um ano, pelo menos: 

a) o condenado a reclusão por mais de cinco anos; 

b) o condenado a pena privativa de liberdade, se o crime se relaciona 
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com a ociosidade, a vadiagem ou a prostituição.11 

1.7. Código Penal de 1969 

A nova legislação penalística adotou como sistema o vicariato e determinou que o 

julgador ao considerar a imputabilidade do agente deveria aplicar-lhe uma pena, caso 

contrário, julgando tratar-se de autor inimputável aplicar-lhe-ia uma das espécies da medida 

de tratamento, por fim ao constatar estar o indivíduo em zona grísea deveria determinar uma 

das modalidades, não cabendo aplicação de ambas. 

O Legislador acrescentou ainda novas modalidades de medidas detentivas ao rol 

anterior previsto no Código Penal de 1940. 

Apesar da supressão do sistema do duplo binário e a adoção do vicariante, o Código 

foi revogado em 1975 antes de sua vigência, sendo mantidas as disposições do Código Penal 

de 1940. 

1.8. Reforma do Código Penal de 1984 

A Lei nº 7.209 de 11 de julho de 1984 reformou o antigo Código Penal de 1940 e 

modificou os conceitos de inimputabilidade e de semi-imputabilidade trazendo no dizer de 

Ferrari aspectos causais, temporais e consequenciais (FERRARI, 2001). O art. 26 da presente 

legislação conceitua como inimputável “o agente que, por doença mental ou desenvolvimento 

mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz 

de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”, 

assim o elemento causal é a doença ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, a 

expressão ao tempo da ação ou da omissão representa o aspecto temporal, não cabendo se 

anterior ou superveniente, e, por fim, a consequência que é total incapacidade de 

entendimento ou determinação. 

Com relação ao semi-imputável devem ser observados também os três aspectos 

conforme o parágrafo único do mencionado artigo. No aspecto causal está a perturbação de 

saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, sobre o temporal será 

a simultaneidade da prática da uma conduta comissiva ou omissiva quando possuir parcial 

capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato ou de determinação de acordo com tal 

entendimento. 

                                                 
11 Citação retirada do site do Planalto, cujo URL é http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del2848compilado.htm, acesso em 04 de março de 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
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Da mesma forma que o Código Penal de 1969, o diploma vigente adotou o sistema 

vicariante trazendo como requisitos para a imposição da medida profilática a prático de um 

injusto penal, fato típico e ilícito, a periculosidade do agente, e em regra a ausência plena de 

imputabilidade, somente se aplicando aos semi-imputáveis excepcionalmente 

(BITENCOURT, 2012). 

A medida de segurança foi regulada nos artigos 96 ao 99, sendo vedada a 

periculosidade prevista por lei, não cabe sua presunção necessitando de perícia médica para 

sua verificação. 

Foram extirpadas do ordenamento jurídico penal as medidas de segurança 

patrimoniais e, enunciadas somente duas espécies uma privativa e outra restritiva, a primeira 

denominada internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e a segunda 

tratamento ambulatorial. A aplicação destas se baseia na gravidade do crime praticado, para os 

punidos com reclusão aplicar-se-á a medida de cunho privativo, quanto aos crimes acoimado 

com detenção será aplicado tratamento ambulatorial. 

Imposição da medida de segurança para inimputável 

Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua 

internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for 

punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento 

ambulatorial. 

A reforma do Código Penal manteve ausente o lapso temporal máximo de execução 

perdurando indeterminadamente enquanto não cessar a periculosidade do agente, sendo o 

limite mínimo entre 1 a 3 anos, segundo o §1° do art. 97 do Código Penal reformado. 

§ 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo 

indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante 

perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá 

ser de 1 (um) a 3 (três) anos. 

Novos institutos foram introduzidos como a regressão do tratamento ambulatorial 

para a internação e a substituição da pena por umas das duas espécies de medidas profiláticas 

previstas no art. 96 da citada legislação. Veja-se: 

Espécies de medidas de segurança 

Art. 96. As medidas de segurança são: 

I - Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à 

falta, em outro estabelecimento adequado; 

II - sujeição a tratamento ambulatorial. 

Parágrafo único - Extinta a punibilidade, não se impõe medida de 

segurança nem subsiste a que tenha sido imposta. 

A alteração mais relevante para o propósito do presente trabalho foi a que determinou 
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que o cumprimento das medidas fosse realizado em estabelecimento dotado de 

“características hospitalares” expressão que será criticada em momento oportuno. 

1.9. Lei de Execuções Penais 

A Lei 7.210/84 tratou da execução da medida de segurança nos arts. 171 a 179 e 

revogou os arts. 751 a 779 do Código de Processo Penal. Em seu artigo 171 a lei determinou a 

necessidade de transito em julgado da sentença para a execução da medida profilática, não 

sendo cabível sua aplicação de modo provisório, em observância ao princípio da presunção de 

inocência constitucional, inscrito no art. 5°, LVII, segundo o qual, ninguém será considerado 

culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 

Para Ferrari a legislação trouxe o princípio da jurisdicionalidade ao prever que é 

necessária a expedição de guia de execução para o início do cumprimento de qualquer das 

espécies de medida de segurança (FERRARI, 2001). Iniciado o cumprimento o exame de 

cessação deverá ser realizado dentro do prazo mínimo de duração da medida que varia de 1 a 

3 anos, conforme disposto no art. 175, LEP. Em regra, o exame não poderá ser feito em prazo 

inferior a um ano, a exceção está prevista no art. 176 do mesmo diploma determinando que: 

Art. 176 Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de 

duração da medida de segurança, poderá o Juiz da execução, diante de 

requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, 

seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a 

cessação da periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo 

anterior. 

A citada lei, assim como o Código Penal, não tratou do prazo máximo para a 

aplicação das medidas de segurança, sendo permanente até que cesse a periculosidade haja 

vista a disposição ao art. 97, §1° do Código Penal. Após a cessação da periculosidade a 

desinternação ou liberação do agente será condicionada pelo prazo de um ano, conforme a 

cumulação entre os arts.178 e 132 e 133, todas da Lei de Execuções Penais. A ocorrência de 

fato que indique a persistência da periculosidade gera o restabelecimento às condições 

anteriores face a não extinção da medida. 

Pode suceder também a conversão que se dará de duas maneiras, a primeira diz 

respeito a superveniência de doença ou perturbação da saúde mental durante a execução da 

pena privativa de liberdade, podendo o juiz convertê-la em uma das espécies de medida de 

segurança. Na hipótese de cumprimento de pena de reclusão a conversão obrigatoriamente 

será de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. 

Contudo, quando ao agente tiver sido imposta pena de detenção será possível o 
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internamento ou o tratamento ambulatorial. Nos casos de conversão mencionados o prazo de 

duração da medida será o fixado segundo a pena determinada na condenação. 

A outra configuração da conversão denomina-se regressão com a alteração da espécie 

restritiva para a privativa nos termos do art. 184, sendo vedada a liberação em prazo inferior a 

um ano. 

1.10. Lei da Reforma Psiquiátrica 

A Lei 10.216 de 2001, ficou conhecida como lei anti-manicomial, e representa um 

avanço normativo ao tentar trazer dignidade e diminuir as discriminações impostas aos 

portadores de transtornos mentais. A lei dispõe que estes têm direito a tratamento realizado 

com humanidade, devendo ser respeitados todos os direitos que lhes são assegurados, 

vedando qualquer forma de exploração, humilhação ou objetificação. 

Sua finalidade precípua é a reinserção social, contudo apresenta uma série de 

conflitos com a demais legislações penais que tratam da medida de segurança. Um dos 

exemplos é a previsão por parte da lei da excepcionalidade da internação como forma de 

tratamento, determinação esta não encontrada no Código Penal. As contradições devem ser 

solucionadas pelo critério cronológico, segundo o qual lei nova que regular matéria tratada de 

modo oposto em lei anterior, provoca sua revogação.  

Assim, tendo em vista que a Lei 10.216 regulou em grande parte a assistência social 

e o tratamento destinado aos portadores de transtornos mentais, os quais, eram omissos ou 

tratados de modo parco no Código Penal, causou sua revogação, ainda que não tenha o feito 

de modo expresso. 

1.11. Projeto de Reforma do Código Penal 

Diversos projetos de reforma para o Código Penal vigente foram elaborados, neste 

trabalho foi utilizada a redação do projeto elaborado pela Comissão criada pelo Requerimento 

nº 756, de 2011, aditado pelo de nº 1.034, cujo arquivo em PDF está disponibilizado na 

própria página do Senado Federal12. 

O projeto traz várias inovações há muito esperadas. Em seu artigo 95 determina que 

a internação será realizada na modalidade compulsória, definida no art. 6°, parágrafo único, 

                                                 
12 12 A redação ao anteprojeto pode ser acessada no site do Senado, cujo o URL é 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=110444&tp=1, acesso 09 de março de 2016. 

 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=110444&tp=1
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III da Lei 10.216 de 2001 como sendo aquela determinada por decisão judicial. Houve, ainda, 

a previsão no §1º do art. 95 da necessidade de observância aos direitos dos portadores de 

deficiência, também operacionalizados na Lei 10.2016 de 2001. 

A mudança mais significativa diz respeito ao prazo das medidas de tratamento, pois 

embora se mantenha o prazo mínimo de 1 a 3 anos, a norma em questão dispõe sobre o lapso 

temporal máximo, buscando positivar o que já vinha sendo estabelecido através da 

jurisprudência pátria em seus entendimentos sobre matéria. O projeto de reforma, então, em 

seu artigo 96, § 2º, estabelece duas limitações temporais de duração das medidas, 

relacionando o prazo máximo a pena cominada ao fato criminoso e ainda ao limite de 30 anos 

para fatos criminosos praticados com violência ou grave ameaça. 
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2. Conceito de Crime 

O direito não é estático e acompanha a evolução da sociedade, deste modo, o crime, 

como um fenômeno social, não possui um conceito único, imutável no tempo e no espaço. 

Para acompanhar as transformações culturais e sociais, o conceito de crime passou por 

diversas alterações durante os séculos. Como já foi dito no primeiro capítulo do presente 

trabalho o Código Penal vigente não apresentou uma definição de crime. Assim, coube a 

doutrina a elaboração de uma conceituação para o termo crime face a omissão legislativa. 

Ao longo de sua evolução a palavra “crime” passou a ser definida por diversas 

escolas penais. Surgem então, os conceitos formal, material e analítico do crime, esta última 

conceituação mais significativa será melhor analisada abaixo. Como conceitua o professor 

Bitencourt, crime por seu conceito formal “é toda a ação ou omissão proibida por lei, sob a 

ameaça de pena” (BITENCOURT, 2012). 

Outros conceitos sob a ótica formalista podem ser apresentados como “Crime é 

qualquer ação legalmente punível” (MAGGIORE, 1951), ou ainda “Crime é uma conduta 

(ação ou omissão) contrária ao direito, a que a lei atribui uma pena” (PIMENTEL, 1983). 

Todos os conceitos apresentados focam no aspecto externo da conduta criminosa sendo aquela 

que atenta contra a norma abstratamente prevista pelo legislador. 

O conceito material leva em conta os fatores da previsão abstrata de determinadas 

condutas como delitos a serem punidos, enquanto outras não. Para Magalhães Noronha 

“Crime é a conduta humana que lesa ou expõe a perigo um bem jurídico protegido pela lei 

penal” (NORONHA, 1983), no aspecto material a definição de crime pode ser entendida 

como uma conduta comissiva ou omissiva proibida, sob cominação legal de uma pena, vez 

que constitui ofensa (dano ou perigo) a um bem juridicamente relevante sob a ótica penal. 

Antes da análise da medida de segurança como instituto do direito penal, faz-se 

necessário o estudo do conceito analítico de crime, pois diferente das legislações penais 

anteriores, o Código Penal de 1940, mesmo após sua reforma em 1984, não trouxe nenhuma 

definição, aduzindo apenas na Lei de Introdução do referido diploma, que ao crime, é 

reservada pena de reclusão ou detenção, quer alternativa, quer cumulativamente com multa 

(ARAÚJO, 2014). Primeiramente é importante mencionar que não é pacífica na doutrina as 

características de tal conceito, havendo duas correntes diferentes.  
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A primeira corrente representada pelos autores Damásio de Jesus13, René Ariel 

Dotti14, e pelo professor Fernando Capez15, defende uma conceituação bipartida, onde seriam 

elementos integrantes apenas a tipicidade e a ilicitude, enquanto a culpabilidade apareceria 

apenas como pressuposto de aplicação da pena. Quanto a segunda, esta defende um conceito 

tripartido englobando a tipicidade, ilicitude e culpabilidade, como preleciona (GRECO, 

2008). Desta forma, se o fato não for típico não será possível a aplicação de pena, assim como 

a inexistência de ilicitude obsta a imposição de sanção penal. 

Nos termos do autor Juarez Cirino Santos “o sistema tripartido de fato punível, 

define crime como ação típica, antijurídica e culpável, um conceito formado por um 

substantivo qualificado pelos atributos da adequação do modelo legal, da contradição aos 

preceitos proibitivos e permissivos e da reprovação de culpabilidade” (SANTOS, 2008).  

Eventual extração de qualquer das elementares operacionais do delito geraria a 

impossibilidade de aplicação de sanção penal, uma vez que todos são pressupostos inerentes à 

sua aplicação. O estudo do conceito supramencionado e seus pressupostos é fundamental para 

que se entenda quem são os destinatários das medidas profiláticas16, pois conforme assevera 

Cezar Roberto Bitencourt, os conceitos formal e material são insuficientes para o exame dos 

elementos estruturais (BITENCOURT, 2012). 

Analisar-se-ão os componentes do conceito analítico de crime com maior destaque 

para a culpabilidade, pois algumas causas de ausência da imputabilidade fundamentam a 

aplicação da medida de segurança, objeto de análise e crítica neste trabalho. 

2.1. Tipicidade 

A tipicidade é um dos elementos estruturais do conceito analítico de crime e se 

caracteriza como a relação entre o tipo penal e a conduta, a partir do princípio da reserva 

legal, explicitamente previsto no texto constitucional (CAPEZ, 2011). O art. 5°, XXXIX 

dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem previa cominação legal, 

logo é necessária a existência anterior de uma lei que preveja de modo descritivo uma série de 

condutas, na qual determinadas ações ou omissões, desde que consciente e voluntariamente 

dirigida a um fim, serão consideradas lesivas de bens jurídicos relevantes a seara penal. 

                                                 
13 Jesus, Damásio em Direito Penal – Parte Geral. p. 94. 
14 Dotti, René Ariel em Curso de Direito Penal – Parte Geral. p. 335-339. 
15 Capez, Fernando em Curso de Direito Penal, vol. 1. P. 134. 15ª Ed. São Paulo. Saraiva. 
16 Termo utilizado pelo autor Eduardo Reale Ferrari como sinômino para medida de segurança. 
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O tipo penal consubstancia-se na previsão abstrata feita pelo legislador quando da 

elaboração legislativa, de modo que são selecionadas condutas consideradas lesivas a diversos 

bens jurídicos. Como assevera Capez “tipo, portanto é o modelo que descritivo das condutas 

humanas, criado pela lei penal, com função de garanta do direito de liberdade” (CAPEZ, 

2011). O conceito de tipicidade exposto por Bitencourt é definido como“ a conformidade do 

fato praticado pelo agente com a moldura abstratamente descrita na lei penal” 

(BITENCOURT, 2012).  

A adequação típica de um comportamento humano, exteriorizado por uma ação ou 

omissão, é realizada pelo processo de subsunção entre a conduta abstratamente prescrita na lei 

penal e o comportamento comissivo ou omissivo praticado no mundo dos fatos. A tipicidade 

corresponde a relação entre o fato praticado pelo agente e a descrição de cada espécie 

infracional contida na lei incriminadora, conforme nos informa (JESUS, 1988). 

Dentro do conceito de tipicidade, explica o célebre autor Rogério Greco que “o fato 

típico é composto pela conduta do agente, dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva; pelo 

resultado; bem como pelo nexo de causalidade entre àquela e este” (GRECO, 2008). 

2.1.1.  Elementos do fato típico  

2.1.1.1. Conduta 

Considera-se como a ação ou omissão humana, praticada de modo consciente e 

voluntário e dirigida a um fim (BITENCOURT, 2012). 

Heleno Cláudio Fragoso esclarece que: 

A ação compõe-se de um comportamento humano exterior, de conteúdo psicológico, 

que é a vontade dirigida a um fim, da representação ou antecipação mental do 

resultado pretendido, da escolha dos meios e a consideração dos efeitos 

concomitantes ou necessários e o movimento corporal dirigido ao fim proposto 

(FRAGOSO, 1994). 

Enquanto não for realizado o comportamento comissivo ou omissivo, visando uma 

finalidade, permanecendo apenas no imaginário de determinado indivíduo, sem 

exteriorização, não há prática de nenhum fato a ser considerado típico. 

2.1.1.2. Resultado 

Segundo preleciona Fernando Capez entende-se por resultado a modificação no 
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mundo exterior provocada pela conduta desempenhada pelo agente delituoso (CAPEZ, 2011). 

Trata-se da consequência, do efeito gerado pela manifestação comportamental consciente e 

voluntária de uma pessoa. 

2.1.1.3. Nexo de Causalidade 

O autor acima citado ainda define em sua obra nexo causal, como sendo o “elo 

concreto, físico, material e natural que se estabelece entre a conduta do agente e o resultado 

naturalístico, por meio do qual é possível dizer se aquela deu ou não causa a este (CAPEZ, 

2011). 

Deste modo, o conceito ora formulado é uma constatação se há ou não relação entre 

a ação ou omissão desempenhada e o resultado existente, através da análise destes. 

2.2. Antijuridicidade 

A antijuridicidade é a contradição do comportamento humano subsumido a uma 

conduta abstratamente prevista em determinada lei penal, uma contrariedade para com o 

ordenamento jurídico. Quando uma ação ou omissão contraria uma norma penal 

incriminadora inscrita na legislação, esta será tida como um ilícito penal.  

Assevera Bitencourt que a antijuridicidade é o segundo degrau valorativo a ser 

analisado na conceituação de delito, por determinar se a conduta considerada típica é contrária 

ao Direito Penal (BITENCOURT, 2012). O mesmo é defendido por Capez ao esclarecer que 

em caso de atipicidade, não há que se falar em ilicitude face a irrelevância da conduta para o 

direito penal, observando o princípio da reserva legal, devido à ausência de descrição 

(CAPEZ, 2011).  

Para o direito penal, “a antijuridicidade é uma contradição entre a ação humana 

(realizada ou omitida) e o ordenamento jurídico no conjunto de suas proibições e permissões: 

as proibições são os tipos legais (...); as permissões são as justificações legais e supralegais...” 

(SANTOS, 2008). 

Há divergência doutrinária quanto ao significado dos termos antijuridicidade e 

ilicitude. Alguns autores observam as palavras como sinônimos, afirmando que ambas dizem 

respeito a relação de antagonismo entre uma conduta e o ordenamento jurídico (GRECO, 

2008). Tal posição não foi adotada pelo Código Penal brasileiro atual que preferiu a 

terminologia ilicitude, seguindo outra parte da doutrina que considera um equívoco 
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denominar de antijuridicidade, conquanto o crime, instituto puramente jurídico, tem sua 

criação por meio de uma lei penal, não poderia, portanto, ser antijurídico (TOLEDO, 1991). 

2.2.1. Causas Legais de Justificação 

O Código Penal brasileiro atual previu em seu texto, nos incisos do art. 23, quatro 

espécies de causas de justificação que excluem a ilicitude de um fato considerado típico, 

sendo elas: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e o 

exercício regular de direito. A própria leitura dos artigos demonstra que tratou o legislador da 

conceituação apenas das duas primeiras espécies, ficando as demais a serem definidas pela 

doutrina e jurisprudência. Nos subitens abaixo serão feitas considerações sobre cada uma das 

causas legais de justificação. 

2.2.1.1. Estado de Necessidade 

Considera-se estado de necessidade a conduta de quem sem ter dever legal de agir 

em situação de perigo atual, sacrifica um bem jurídico ameaçado por tal perigo para salvar 

outro, próprio ou alheio, cuja perda não era razoável exigir (CAPEZ, 2011). Segundo a 

redação do art. 24, caput, do Código Penal considera-se em estado de necessidade quem 

pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por vontade própria, nem podia de 

outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era 

razoável exigir-se. 

A legislação fornece as circunstâncias que devem estar presentes para que seja a 

ilicitude excluída, quais sejam: o autor não ter dever de agir, o perigo ser atual, não havendo 

sua incidência se este for iminente, bem como a razoabilidade do sacrifício feito, posto que a 

salvaguarda de um bem depende da destruição de outro. 

2.2.1.2. Legítima Defesa 

Esta consiste na reação imediata a uma injusta agressão, atual ou iminente, a direito 

próprio ou de terceiro com meios necessários e proporcionais (BITENCOURT, 2012). Exige-

se um ataque ou iminência desse que justifique a repulsa, trata-se assim de uma reação natural 

do ser humano de resistir a uma ofensiva. Sua previsão no ordenamento jurídico penal está no 

art. 25 do Código Penal e dispõe que se entende em legítima defesa quem, usando 

moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito 

seu ou de outrem. 
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O autor Fernando Capez traz os seguintes requisitos: agressão injusta, atualidade ou 

iminência desta resposta com meios necessários, existência de direito próprio ou alheio, uso 

moderado dos meios para a repulsa (CAPEZ, 2011). Segundo o referido autor considera-se 

como agressão uma toda conduta humana que ataca um bem jurídico. Logo entende-se como 

agressão o comportamento humano que ao ser ou não praticado provoca uma lesão ou gera 

perigo para um determinado bem. 

2.2.1.3. Estrito Cumprimento de Dever Legal 

Apesar de elencado como uma das excludentes de ilicitude no art. 23, III, do Código 

Penal brasileiro, não trouxe o legislador nenhuma definição para tal instituto. A doutrina o 

define como uma excludente gerada por conduta determinada em um ato normativo.  

Segundo (CAPEZ, 2011) aquele que cumpre um dever imposto pela lei dentro dos 

respectivos limites por ela impostos não pode praticar um ilícito penal, conceitua ainda dever 

legal como obrigação derivada direta ou indiretamente de lei. Para o professor Bitencourt a 

norma não poderá ter caráter administrativo, pois nestes casos não se tratará de cumprimento 

de dever legal, mas sim de obediência hierárquica (BITENCOURT, 2012). 

2.2.1.4. Exercício Regular de Direito 

A doutrina entende como exercício regular de direito no exercício de um direito 

autorizado juridicamente dentro de seus limites, mesmo porque uma conduta garantida em lei 

não poderá ser ilícita, salvo em caso de abuso que impossibilita sua caracterização como 

causa de justificação.  

O ilustre doutrinador Fernando Capez esclarece que dentro da expressão direito 

adotada pela legislação penal estão todas as formas de direito subjetivo, penal ou extrapenal 

(CAPEZ, 2011). 

2.2.2. Causa Supralegal de Justificação 

Conforme foi demonstrado na descrição realizada no primeiro capítulo deste trabalho 

sobre a evolução das leis penais no trato da medida de segurança, o direito evolui e a 

legislação muda de acordo com a sociedade à época, porém é evidente que as mudanças 

sociais são muito mais dinâmicas, dificultando o ordenamento jurídico de acompanhar tais 

transformações, mesmo porque para a garantia dos indivíduos há um procedimento legislativo 

próprio para alterações legais e constitucionais. Com o passar do tempo diversas condutas 
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antes proibidas, tornam-se aceitas socialmente. 

O eminente professor Cezar Roberto Bitencourt preleciona que: 

 “Como o legislador não pode prever todas as hipóteses em que as transformações 

produzidas pela evolução ético-social de um povo passam a autorizar ou permitir a 

realização de determinadas condutas, inicialmente proibidas, deve-se, em princípio, 

admitir a existência de causas supralegais de exclusão de antijuridicidade...” 

(BITENCOURT, 2012). 

2.2.2.1. Consentimento do ofendido 

A principal causa de excludente não prevista na legislação é o consentimento do 

ofendido, no qual a suposta vítima consente na prática de determinada conduta a priori 

considerada típica pela legislação penal. Exemplo muito conhecido é o dos tatuadores, em que 

uma pessoa, desde que preenchidos alguns requisitos, autoriza a realização de uma tatuagem 

em seu corpo. O tatuador realiza um desenho indelével com a introdução sob a epiderme, de 

terceiro que o autoriza, de substancias corantes17. 

O processo de tatuar provoca lesões na pele do indivíduo, comportamento que se 

amolda ao delito de lesão corporal, previsto no art. 129, do Código Penal, haja vista a ofensa à 

integridade corporal ou a saúde de quem o autoriza. 

Contudo, o fato apesar de se subsumir a conduta abstratamente prevista, não será tido 

como ilícito, desde que observados os seguintes requisitos: o consentimento manifestado tiver 

sido livre, com inexistência de qualquer vício; o ofendido no momento em que consentiu 

possuir capacidade, compreendendo o sentido da autorização e as consequências; tratar-se de 

bem disponível; e que o fato praticado se identifique ao consentimento dado. 

2.3. Culpabilidade 

Diverge a doutrina quanto a inclusão da culpabilidade como elemento estruturante do 

conceito operacional de crime, conforme exposição em tópico anterior. Uma parte da doutrina 

sustenta a tese bipartida do conceito analítico de crime, onde seriam elementos do conceito 

apenas a tipicidade e a antijuridicidade/ilicitude, quanto a culpabilidade esta seria somente um 

pressuposto de aplicação da pena. A segunda corrente, majoritária, defende que a 

culpabilidade integraria a conceituação de crime formando uma tríade escalonada para a 

análise de determinado fato como criminoso.  

                                                 
17 Definição retirada do Dicionário Michaelis, Editora Melhoramentos, 2009, em, 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=tatuagem. 

 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=tatuagem
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A imposição de uma pena necessita do preenchimento de todos os requisitos que lhe 

são indispensáveis, quais sejam a ilicitude, a antijuridicidade e a culpabilidade. 

O ilustre autor Juarez Cirino dos Santos define culpabilidade normativamente como: 

“(...)um juízo de reprovação sobre o sujeito (quem é reprovado), que tem por objeto 

a realização do tipo de injusto (o que é reprovado) e por fundamento (a) a 

capacidade geral de saber o que faz, (b) o conhecimento concreto que permite ao 

sujeito saber realmente o que faz e (c) a normalidade das circunstâncias do fato que 

confere ao sujeito o poder de não fazer o que faz (porque é reprovado)” (SANTOS, 

2008). 

2.3.1. Evolução Histórica da Culpabilidade 

Uma série de teorias foram desenvolvidas quanto a culpabilidade como elemento do 

crime e os componentes que a integram. Analisar-se-á neste tópico apenas as concepções 

principais. 

2.3.1.1. Teoria Psicológica da Culpabilidade 

Nesta concepção os elementos objetivos do crime estavam inseridos no injusto penal, 

formado pelo desempenho de uma conduta típica e ilícita, cabendo a culpabilidade os 

componentes subjetivos, demonstrando que esta era a relação psíquica, e, portanto, subjetiva, 

entre o agente delituoso e o fato praticado (SANTOS, 2008). Era composta de duas partes, a 

vontade e a previsibilidade, exigindo dois elementos a voluntariedade da conduta praticada e a 

previsão do comportamento lesivo. 

A culpabilidade relacionava-se a teoria natural-causalista da ação do século XIX e 

dividia-se em dolo e culpa que a compunham, não apresentando nenhum outro elemento 

constitutivo (BITENCOURT, 2012). A apreciação da teoria reunia um aspecto exterior e outro 

interior, este representado pelo fato punível praticado e aquele pela culpabilidade 

Segundo expõe Bitencourt o afastamento da culpabilidade só ocorreria com a 

eliminação do vínculo psicológico, pela supressão do elemento volitivo, com a coação, ou do 

intelectual, em caso de erro (BITENCOURT, 2012). 

A teoria pressupunha dois elementos, um intelectual com a previsibilidade e outro 

psicológico com a vontade. Ainda segundo Bitencourt, este último aspecto foi muito criticado 

porque na forma de culpabilidade culposa não havia componente psíquico, não podendo seu 

conceito ser exclusivamente psicológico, outras dificuldades eram a incidência da 

culpabilidade quando o comportamento era omissivo, vez que não podia ser entendido como 

fenômeno causal, ou quando da existência de causas exculpantes, pois estaria presente a 
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relação psíquica (BITENCOURT, 2012). 

2.3.1.2. Teoria Psicologico-Normativa 

Esta teoria acrescentou as ideias neokantitas a base da concepção que lhe anteveio, 

desenvolvendo-se nas primeiras décadas do século XX (BITENCOURT, 2012). Afirma o 

professor que esta corrente teórica introduziu um elemento normativo ao conceito de 

culpabilidade da qual integrava também um juízo de reprovação. 

O dolo e culpa em sentido estrito deixam de integrar a culpa para tornarem-se 

elementos desta, não basta a presença destes, mas também que o indivíduo seja censurável. A 

culpabilidade é então informada pela imputabilidade, antes apenas aceita como pressuposto da 

culpa, dolo ou culpa em sentido estrito e, a possibilidade e exigibilidade de comportamento 

segundo o ordenamento jurídico (TOLEDO, 1994). O autor esclarece ainda que de acordo 

com a presente teoria o elemento normativo não está no autor do fato, mas sim no juiz 

competente, que julgará o caso e emitirá juízo valorativo. 

A principal crítica desta concepção era a dificuldade em explicar casos de criminosos 

que por residirem em meio social onde condutas ilícitas são tidas como normais, logo não 

tinham consciência da ilicitude necessária a configuração do dolo. Como explica Bitencourt o 

indivíduo agia sem dolo, requisito da culpabilidade, por consequência não poderia ser 

considerado culpável (BITENCOURT, 2012). Por fim, alerta o autor sobre o perigo da 

desconsideração da objetividade do fato e preocupação exclusiva para com o autor do delito, 

pois há possibilidade de que o Estado contrariamente a finalidade para qual foi criado, avilte 

os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos. 

2.3.1.3. Teoria Normativa Pura ou Concepção Finalista da Culpabilidade 

Para Welzel o dolo não deveria ser analisado na culpabilidade, seria um componente 

da ação, uma vez que toda ação humana é dotada de intenção e todo agir determinado a um 

fim, sendo o dolo “seu elemento direcional” (TOLEDO, 1994).  

O elemento intencional é representado pelo atuar doloso e sendo a ação parte da 

conduta típica o momento oportuno para apreciação seria quando da análise da tipicidade do 

fato. A composição da culpabilidade consubstanciava-se pela imputabilidade, consciência da 

ilicitude, possibilidade e exigibilidade que atuar de modo diverso, aspecto onde recai o 

principal fundamento da reprovação pessoal. 

O Francisco Toledo afirma ainda que a culpabilidade deve ser valorada com base no 
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caso concreto e não da concepção do homem médio, pois como juízo subjetivo e 

pressuposição é que o autor e não abstratamente outrem em seu lugar teve a possibilidade de 

agir de acordo com as normas, mas voluntário escolheu o comportamento contrário ao Direito 

(TOLEDO, 1994). 

2.3.1.4. Teoria Social  

A ideologia se baseia na ação como fenômeno social. Considerando uma ação 

como conduta socialmente relevante desde que produza dano no ambiente social. Assevera 

Rogério Greco que pela conceituação profundamente abstrata a teoria foi motivo de críticas 

tendo em vista a vagueza do conceito “relevância social” e a impossibilidade de um conceito 

de ação que englobasse a conformidade ou desconformidade com as determinações coletivas, 

visto que em verdade possuem uma pretensão universa (GRECO, 2008). 

2.3.1.5. Conceito Funcional 

Relaciona-se com a teoria dos fins da pena e as considerações político-criminais dos 

fins preventivos. Tem como suportes a imputação objetiva e ampliação da culpabilidade para 

o conceito da responsabilidade. Tem como principais autores Roxin e Jakobs. 

Conforme apresenta Cezar Roberto Bitencourt para Roxin o fundamento da 

culpabilidade seria a capacidade do indivíduo de agir conforme o direito, via na liberdade 

inerente a autodeterminação o pressuposto para responsabilização na seara penal, enquanto a 

averiguação da necessidade e circunscrição da pena estariam relacionadas aos fins 

preventivos, onde seriam analisadas as causas exculpantes (BITENCOURT, 2012). 

Tal entendimento tem sido desaprovado pela doutrina que critica o critério de 

necessidade da pena como melhor forma de limitá-la sendo por demais incerto 

(BITENCOURT, 2012). 

Explica Bitencourt que para Jakobs18 a culpabilidade é um juízo atribuído 

infidelidade ao Direito, que deve ser punida para reafirmar a norma jurídica violada 

(BITENCOURT, 2012). Segundo o Jakobs “a pena adequada à culpabilidade é, por definição, 

a pena necessária para a estabilização da norma” (JAKOBS, 1995). Afasta-se todo o conteúdo 

da culpabilidade que fica adstrita a um juízo com fundamento nas expectativas sociais, que 

                                                 
18 Jakobs, Derecho Penal, parte general, Fundamentos y teoría de la imputación. Madrid, Marcial Pons. 1995, p. 

566-568, 579-584. 
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pode conduzir a instrumentalização do homem em função de expectativas sem critérios 

racionais. 

2.3.2. Culpabilidade no Código Penal Brasileiro Vigente 

O Código Penal Brasileiro após sua reforma em 1984, adotou a teoria normativa pura 

da Culpabilidade (BITENCOURT, 2012) e previu como estruturantes da culpabilidade a 

imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. A 

determinação da culpabilidade ocorre por um juízo de valor negativo, de modo que a ausência 

de causas exculpantes tornam o comportamento punível (SANTOS, 2008). 

2.3.3. Imputabilidade 

A imputabilidade é a capacidade de determinada pessoa para ser culpável, não se 

confundindo com a ideia de responsabilidade, segundo a qual um indivíduo dotado de 

capacidade deve responder por suas ações e omissões. Segundo Carrara: 

“A imputabilidade é o juízo que fazemos de um fato futuro, previsto como 

meramente possível; a imputação é o juízo de um fato ocorrido. A primeira é a 

contemplação de uma ideia; a segunda é o exame de um fato concreto. Lá estamos 

diante de um conceito puro; aqui estamos na presença de uma realidade” 

(CARRARA, 1971) 

O critério adotado pelo Código Penal foi, em regra, o biopsicológico, haja vista a 

requisição de saúde mental, como fator biológico e a capacidade de entendimento o caráter 

ilícito do fato e de autodeterminação conforme este entendimento, como fator psicológico. 

De modo excepcional previu não apenas a legislação penal no art. 27, o critério 

puramente biológico aos infantes e adolescentes ao dispor que “Os menores de 18 (dezoito) 

anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação 

especial”. No mesmo sentido, foi a previsão da Constituição Federativa Republicana que em 

seu art. 228 expôs que “São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às 

normas da legislação especial”. As referidas normas trouxeram uma presunção absoluta de 

incapacidade penal aos menores de 18 anos, com um critério exclusivamente biológico. 

2.3.4. Inimputabilidade 

O reconhecimento da inimputabilidade segue o art. 26 do Código Penal, ocorrendo 

pela ausência completa de sanidade mental constituída ou adquirida, pela falta de maturidade 

mental e pela embriaguez desde que completa e acidental, modernamente alguns autores 
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também tem considerado a embriaguez patológica como uma das causas de exclusão da 

capacidade de avaliação do comportamento comissivo ou omissivo praticado. 

Além da previsão no Estatuto Penalístico, há previsão de inimputabilidade na Lei 

11.343 de 2006, em seu art. 45 com a isenção de pena ao agente que, em razão da 

dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao 

tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, 

inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com 

esse entendimento. 

2.3.4.1. Menoridade 

Para a maioridade penal foi adotado o critério biológico, por razões de política 

criminal o legislador determinou este critério, entendendo que os menores de 18 anos não têm 

o desenvolvimento mental completo. São considerados como adolescentes pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente como aqueles com idade entre 12 e 18 anos, conforme a parte final 

do art. 2° do referido estatuto. A responsabilidade dos adolescentes assim como das crianças 

será regulada pela Lei 8.069 de 1990, sendo importante perceber que nenhum deles pratica 

crime. 

Os adolescentes praticam ato infracional análogo a crimes e lhes são aplicadas 

alguma das medidas socioeducativas presentes no rol do art. 11219, do Estatuto da Criança e 

do Adolescente. Para a aplicação da sanção é necessária a análise do critério psicológico como 

prevê o §1° do estatuto menoril, examinando-se, se o menor infrator possui capacidade de 

entendimento, bem como de autocontrole. Caso se comprove que o adolescente tem pleno 

entendimento podem ser aplicadas qualquer das espécies da medida socioeducativa, se, 

todavia, houver incapacidade, o §3° do artigo supracitado dispõe que serão aplicados aos 

adolescentes portadores de doença ou deficiência mental “tratamento individual e 

                                                 
19 Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as 

seguintes medidas: 

I - advertência; 

II - obrigação de reparar o dano; 

III - prestação de serviços à comunidade; 

IV - liberdade assistida; 

V - inserção em regime de semi-liberdade; 

VI - internação em estabelecimento educacional; 

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 

§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a 

gravidade da infração. 

§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado. 

§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e 

especializado, em local adequado às suas condições. 
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especializado, em local adequado às suas condições”. 

Às crianças entendidas como as pessoas que com idade até 12 anos incompletos que 

praticarem atos infracionais serão aplicadas as medidas protetivas inscritas no art. 10120 do 

mesmo diploma legal. Prevê o inciso V deste artigo a medida a ser tomada se a criança 

possuir algum transtorno mental, qual seja, a requisição de tratamento médico, psicológico ou 

psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial. 

2.3.4.2. Doença Mental 

A regra é que para a apreciação da imputabilidade de indivíduos adultos seja 

utilizado o critério biopsicológico, portanto, não basta ao indivíduo possuir um transtorno 

mental – aspecto biológico –, sendo necessário ainda que o transtorno incapacite sua 

avaliação quanto a ilicitude do fato, no momento em que foi praticado, ou que embora possua 

capacidade de entendimento não tenha controle de suas ações ou omissões. Deve haver nexo 

entre a patologia mental e a impossibilidade completa de ponderação sobre o comportamento 

realizado. 

Apesar do art. 26, caput, do Código Penal apresentar em seu texto o termo doença 

mental, a expressão deve ser extirpada, pois traz consigo grande carga estigmatizante, 

empregando-se atualmente o termo transtorno mental. Entende-se por transtorno mental as 

moléstias que causam alterações mórbidas à saúde mental (MIRABETE, 2001). 

As outras formas paralelas a “doença” mental são o desenvolvimento mental 

incompleto ou o desenvolvimento mental retardado. Desenvolvimento mental incompleto 

envolve “a ausência de maturidade psicológica para compreender as regras da civilização; 

essa incompreensão é transitória, podendo o indivíduo vir a superá-la” (MOREIRA, 2008). 

Enquanto o desenvolvimento mental retardado é o não-alcance de um estágio de maturidade 

psicológica razoável (PONTE, 2007), e representa-se por um atraso da idade mental em 

                                                 
20 Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar, 

dentre outras, as seguintes medidas: 

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; 

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

III - matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; 

IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente; 

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; 

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 

toxicômanos; 

VII - acolhimento institucional; 

VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar;  

IX - colocação em família substituta. 
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relação à idade cronológica (MOREIRA, 2008). 

2.3.4.3. Embriaguez 

Esta causa excludente da capacidade de entendimento ou de autodeterminação deve 

ser vista com cautela, pois não são todas as causas de embriaguez que excluem a 

culpabilidade do indivíduo por retirar-lhe a capacidade de entendimento ou de 

autodeterminação. As únicas modalidades capazes de excluir o juízo de reprovação culpável 

são a acidental completa, presente no §1° do art. 28, do Código Penal que prescreve ser 

“isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força 

maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito 

do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”. A embriaguez patológica, é 

considerada por alguns autores como uma forma de transtorno mental, para (BITENCOURT, 

2012) assemelha-se a psicose. 

A ebriedade seria a intoxicação aguda ou transitória causada pela ingestão de bebidas 

alcoólicas ou substancias de efeitos análogos, como entorpecentes (BATTAGLINI, 1973). A 

intoxicação se daria a partir de três fases segundo Julio Mirabete: a inicial que é incompleta e 

se denomina por gracejante ou de excitação, na qual há inibição dos freios e a consequente 

pratica de comportamentos que não seriam realizados em estado de sobriedade, a segunda 

considerada completa é chamada fase de depressão, com a perda de censura, agressividade e 

movimentação prejudicada, e por último a fase comatosa ou letárgica com a perda da 

consciência, seja por sono profundo, ou por coma (MIRABETE, 1994). 

Pela teoria da actio libera in causa o indivíduo que voluntariamente ou por culpa 

após a ingestão de bebidas alcoólicas ou substâncias de efeito análogo perdesse a consciência 

e cometesse crime deveria ser punido mesmo sendo inimputável no momento da prática 

delitiva, pela existência de nexo causal entre a embriaguez e o fato posterior. Segundo 

Francisco Conde a teoria abrange os casos em que o agente não era imputável quando 

praticou o fato, mas o era no momento em que o planejou e deu início a sua execução 

(CONDE e ARÁN, 2010). 

A doutrina apresenta diversas modalidades de ebriedade, sendo utilizado neste 

trabalho a divisão feita por Cezar Roberto Bitencourt: não acidental, acidental, preordenada, 

habitual e patológica. 

2.3.4.3.1. Embriaguez Não Acidental 
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Esta espécie também é conhecida como voluntária e ocorre por duas formas, a dolosa 

quando o agente tem a intenção de ingerir álcool ou substância equivalente, e a culposa 

quando o agente não deseja embriagar-se, mas de modo imprudente ingere em quantidade 

excessiva (BITENCOURT, 2012). Na forma intencional não há em nenhum momento o 

propósito de ebriedade para pratica criminosa, mas apenas o objetivo de consumo. 

2.3.4.3.2. Embriaguez Acidental 

Conhecida como involuntária, é proveniente de caso fortuito quando há 

imprevisibilidade do resultado, ou caso de força maior, no qual apesar de ser previsível não 

era evitável, por não depender da vontade do agente. A diferença entre os dois casos é que um 

é advindo da natureza, caso fortuito, enquanto o caso de força maior estaria relacionado ao 

homem (GRECO, 2008). 

A embriaguez acidental completa gera perturbação psíquica transitória e o Código 

Penal no §1°, do art. 28 isenta de pena o agente que, em caso fortuito ou força maior, ao 

tempo do fato, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-

se de acordo com esse entendimento. 

Tratando-se de embriaguez acidental incompleta haverá a aplicação do §2° do 

referido artigo com a redução da pena de um a dois terços quando ausente a plena capacidade 

de entendimento o caráter ilícito do fato ou de autodeterminação. 

2.3.4.3.3. Embriaguez Preordenada 

O agente utiliza a embriaguez como meio para facilitar a prática delituosa, há uma 

dupla intenção primeiro a de embriagar-se, e no momento posterior a finalidade criminosa. 

Para alguns autores é a verdadeira hipótese da actio libera in causa haja vista que o sujeito 

“embriaga-se para encorajar-se a praticar o fato criminoso” (BITENCOURT, 2012). 

A legislação penal considera esta modalidade de ebriedade como uma agravante da 

pena em razão do maior grau de censura da conduta a ser punida, está prevista no rol de 

alíneas no inciso II, do art. 6121, do Código Penal. 

2.3.4.3.4. Embriaguez habitual 

                                                 
21 Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: 

(...) 

II - ter o agente cometido o crime: 

(...) 

l) em estado de embriaguez preordenada. 
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É a ingestão regular de álcool representada pelo alcoolismo agudo. Basileu Garcia 

afirma em sua obra que a embriaguez habitual tenderia ao alcoolismo crônico, que é 

verdadeira anomalia psíquica (GARCIA, 1982). 

Desde modo para o autor, consumidores que fazem grande ingestão de álcool de 

modo constante teriam maior tendência a aquisição de uma patologia psíquica justamente por 

conta do consumo quase diário. 

2.3.4.3.5. Embriaguez Patológica 

A embriaguez nesta hipótese é considerada como um transtorno mental 

manifestando-se de forma crônica, se enquadrando nas hipóteses do art. 26, do Código Penal e 

de seu parágrafo único (BITENCOURT, 2012). 

2.3.4.4. Emoção e Paixão 

A emoção é a excitação do sentimento, uma forte perturbação transitória do afeto, se 

manifesta de modo efêmero e se diferencia da paixão que é um estado crônico alongado no 

tempo, a perturbação da afetividade é contínua (BITENCOURT, 2012). 

A previsão penal legal é que nenhuma delas exclui a capacidade de entendimento ou 

determinação do homem, sendo sua conduta censurável pela contrariedade para com o direito. 

O agente é considerado imputável. Funcionam apenas como circunstâncias atenuantes no 

momento da aplicação da lei penal, como nos casos dos arts. 65, III, c, art. 121, §1° e art. 129, 

§4°, todos do Código Penal. 

O eminente professor Cezar Bitencourt pondera que se os estados emocionais forem 

sintomas de alguma doença mental, caracterizando-se em estados patológicos, tratar-se-á em 

verdade de uma anormalidade da psique do agente, devendo-se observar nestes casos as 

prescrições já citadas do art. 26 e de seu parágrafo único, antevistos no Código Penal. 

2.3.5. Semi-imputabilidade 

Há ainda a possibilidade do agente na prática de um fato criminoso não ter 

incapacidade total, mas apenas parcial de entendimento do caráter ilícito do comportamento, 

ou mesmo de seu controle. As situações intermediárias entre a imputabilidade e a 

ininputabiliade caracterizam a culpabilidade reduzida de determinados indivíduos, como por 

exemplo nos casos de portadores de oligofrenias, que tem sua saúde mental debilitando-a, 

sem, contudo, suprimi-la (HUNGRIA, 1955). 
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Quanto aos semi-imputáveis a lei penal adotou o critério vicariante não podendo ser 

aplicada a este pena e medida de segurança, mas apenas uma dentre as sanções. Nestes casos 

impera o disposto no art. 26, parágrafo único, do Código Penal brasileiro, sendo a pena 

reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o 

caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

Pela leitura do artigo em regra o denominado “fronteiriço” pela doutrina cumprirá 

pena, e somente em caso excepcional de especial tratamento curativo, lhe será aplicada uma 

das modalidades da medida de segurança em substituição a pena. 

2.3.6. Potencial Consciência da Ilicitude 

Houve a adoção da corrente finalista da ação na reforma de 1984 do Código 

(CAPEZ, 2011). Para esta concepção houve como já foi mencionado a retirada do elemento 

normativo do dolo, qual seja a potencial consciência da atitude contrária ao direito, ocorrendo 

em seguida uma segunda retirada que foi propriamente a do dolo do conceito de culpabilidade 

sendo transferido para a conduta que se encaixa dentro do estudo do tipo (GRECO, 2008). 

Permaneceu a potencial consciência na culpabilidade, sendo entendida como 

potencial porque apenas necessária a possibilidade no caso concreto do agente ter o 

conhecimento de que o comportamento por ele adotado contraria o ordenamento jurídico. Não 

é necessária a real consciência como afirma Rogério Greco ela está no fato do indivíduo saber 

exatamente que sua conduta omissiva ou comissiva é ilícita. 

O legislador elegeu a teoria limitada da culpabilidade (CAPEZ, 2011) e 

(BITENCOURT, 2012) com a citada reforma para esta concepção somente o erro de proibição 

invencível excluiria a potencial consciência da ilicitude e por consequente a culpabilidade. 

Assim está escrito no item 19, da exposição de motivos da parte geral do Código Penal, 

havendo distinção entre o erro que recair sobre os pressupostos fáticos de determinada causa 

de justificação e o que incidir sobre tipo permissivo. 

2.3.6.1. Erro de Proibição 

Trata-se hipótese de erro que incide sobre a ilicitude de um fato, desta forma o agente 

pressupõe que determinada conduta é ilícita, quando não é (BITENCOURT, 2012). O objeto é 

a ilicitude que é a relação entre lei e o comportamento contrário ao ordenamento jurídico. O 

erro de proibição só isentará de pena o agente se lhe era inevitável. Ocorre o erro quando o 
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agente pensa estar agindo de acordo com o ordenamento, quando pratica, em verdade, um ato 

ilícito por compreender de modo errado uma determinada regra legal (CAPEZ, 2011). 

O erro de proibição se divide em escusável e inescusável, sendo sua definição 

prevista no parágrafo único do art. 21 do código penalístico ao dispor que se considera 

evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe 

era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. 

2.3.7. Exigibilidade de Conduta Diversa 

O último pressuposto da culpabilidade é de conceituação abstrata, englobando-se 

dentro dele inclusive as outras duas hipóteses anteriores que são a imputabilidade e a 

potencial consciência da ilicitude, vez que a incapacidade de entendimento do caráter ilícito 

de determinada conduta e autocontrole, assim como a ausência de discernimento a respeito da 

ilicitude de uma conduta ensejam a inexigibilidade de conduta diversa (GRECO, 2008).  

O Brasil é um país de dimensões continentais sendo composto por pessoas de 

diferentes grupos culturais, níveis econômicos, sociais e educacionais, portanto devem ser 

observadas as particularidades de cada agente, no momento da ação ou omissão de perceber 

se seu comportamento é ou não contrário ao Direito. 

A lei apresenta duas hipóteses que ensejam a exclusão da exigência de um indivíduo 

de agir conforme o ordenamento jurídico, estando previstas no texto do art. 22 do Código 

Penal. Elas são a coação irresistível e a obediência a ordem de superior hierárquico desde que 

não manifestamente ilegal. 

2.3.7.1. Coação Moral Irresistível 

Apesar da letra da lei tratar apenas de coação irresistível deve-se perceber que a 

coação física irresistível exclui a própria conduta, sem o elemento volitivo (vontade), ocorrerá 

a exclusão da tipicidade, sendo o agente um instrumento que executa vontade de terceiro. A 

coação moral não suprime a vontade de quem atua, porém faz com que esta apesente um 

vício. 

O parâmetro que baliza a irresistibilidade da conduta é a gravidade do mal que se 

assenta na ameaça. Deve o coator ter domínio sobre a efetivação do mal em caso de recusa, de 

maneira que se negando a praticar a conduta o que era uma ameaça passa a ser iminentemente 

um mal efetivo (BITENCOURT, 2012). 
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2.3.7.2. Obediência Hierárquica 

A segunda possibilidade é em razão de obediência a ordem não manifestamente 

ilegal de superior hierárquico, assim estão presentes dois requisitos o primeiro uma relação de 

subordinação e o segundo que a ordem não seja de modo patentemente ilegal. Segundo 

Rogério Greco se a ordem não for manifestamente ilegal, não sendo evidente a ilegalidade 

deverá o servidor cumpri-la (GRECO, 2008). 

Bitencourt entende ainda, que sob a égide de um Estado Democrático de Direito, 

deve ser aplicada tal exclusão não apenas para ordem emanadas por autoridade pública, se 

aplicando também quando a ordem emanar de superior na ordem privada, mesmo porque 

inexiste qualquer proibição legal. O autor pondera que não se pode ignorar “que a 

desobediência à ordem superior, no plano da iniciativa privada, está sujeita a consequências 

mais drásticas e imediatas que o seu descumprimento no âmbito público-administrativo” 

(BITENCOURT, 2012). 
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3. Medida de Segurança 

Algumas considerações introdutórias são necessárias para o melhor entendimento do 

instituto. Conforme mencionado no primeiro capítulo deste trabalho a reforma penal de 1984 

adotou o sistema vicariante, eliminando-se a dupla aplicação de pena e medida de segurança 

para os indivíduos considerados imputáveis e semi-imputáveis. O ilustre professor Bitencourt 

esclarece que apesar de as duas modalidades sancionatórias possuírem diferentes fundamentos 

a aplicação conjunta acarreta violação ao princípio do ne bis in idem, ao afirmar: 

(...) fundamento da pena passa a ser “exclusivamente” a culpabilidade, enquanto a 

medida de segurança encontra justificativa somente na periculosidade aliada à 

incapacidade penal do agente. Na prática, a medida de segurança não se diferenciava 

em nada da pena privativa de liberdade. A hipocrisia era tão grande que, quando o 

sentenciado concluía a pena, continuava, no mesmo local, cumprindo a medida de 

segurança, nas mesmas condições em que acabara de cumprir a pena 

(BITENCOURT, 2012). 

A legislação vigente impõe que aos imputáveis que cometerem crimes será imposta 

uma pena cujo limite se pauta pela pena abstratamente prevista na norma penal incriminadora 

que foi violada. Aos considerados inimputáveis serão aplicadas as medidas profiláticas22, 

quanto ao semi-imputável, a regra é que lhe seja imposta uma pena, salvo se suas 

circunstâncias pessoais demonstrarem que este necessita de especial tratamento curativo, 

conforme dispõe o Código Penal em seu art. 26, caput,e seu parágrafo único, conjugados com 

os arts. 97, caput, e 98, do mesmo diploma legal. 

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento 

mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente 

incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 

entendimento. 

Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em 

virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto 

ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento. 

Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, 

todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz 

submetê-lo a tratamento ambulatorial. 

Art. 98 - Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código e necessitando o 

condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser 

substituída pela internação, ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 

(um) a 3 (três) anos, nos termos do artigo anterior e respectivos §§ 1º a 4º. 

3.1. Apontamentos Históricos 

A medida de segurança tem sido aplicada desde a antiguidade, sendo aplicada aos 

considerados furiosi, doentes mentais agressivos em Roma, internados ou relegados em casas 

                                                 
22 Termo utilizado pelo autor Eduardo Reale Ferrari em sua obra Medida de Segurança e Direito Penal no Estado 

Democrático de Direito como sinônimo para medida de segurança. 
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de custódia, segregando-os do convívio social por serem tomados como perigosos, conforme 

citação de obra de Aníbal Bruno23 (FERRARI, 2001). 

Assevera o autor que o surgimento da medida de segurança ocorreu pela necessidade 

de segregação dos considerados “incorrigíveis” (FERRARI, 2001). O autor explica ainda que 

no final do século XIX foi conferida natureza distinta à medida preventiva face a crise da 

eficácia inibitória da pena para a prática criminosa. A insuficiência da retribuição como 

intimidação e como castigo trouxe uma discussão sobre a eleição de novas finalidades à 

resposta penal e apresentou as ideias de tratamento e de segregação, esta última como 

fundamento da defesa do corpo social (FERRARI, 2001). 

Somou-se ainda o desenvolvimento da Escola Cientificista e da criminologia com 

Cesare Lombroso, cuja concepção partia da ideia de que o homem por questões biológicas era 

um ser atávico que possuía debilidade civilizatória, e consequentemente um indivíduo 

delinquente, com Enrico Ferri que considerava as condições sociais as quais estava exposto o 

homem, no ambiente em que habitava, o influenciavam, tornando-o um criminoso, ou ainda 

com Raffaele Garofálo que pensava serem as questões psicológicas que conduziam uma 

pessoa a prática delituosa, justificando para os doentes mentais a sua inocuização e até mesmo 

eliminação (DIAS, FIGUEIREDO e ANDRADE, 1992). 

Surgem duas correntes para fazer face as necessidades punitivas da época, a primeira 

sustentava que o problema da criminalidade não exigia a criação de uma nova espécie 

sancionatória, mas que a pena deveria permanecer, alterando-se sua finalidade que passaria a 

ser preventiva e não retributiva, vez que o homem necessitava de tratamento e não punição, 

majorando-se as penas para os criminosos habituais e criando-se penas acessórias a serem 

aplicadas em comunhão com as principais para os reincidentes, enquanto, a segunda defendia 

a criação de outra modalidade que teria cunho preventivo, a medida de segurança (RIBEIRO, 

2006). 

A segunda corrente apoiou-se no pensamento jurídico desenvolvido pela Escola 

Positivista Italiana, a qual via o crime como doença social cuja cura se daria a partir de 

tratamento e tinha como princípios inerentes à nova espécie sancionatória a Defesa Social, o 

Determinismo, a Perigosidade e o Utilitarismo (FERRARI, 2001). 

Esclarece o autor Alessandro Baratta que: 

                                                 
23 Direito Penal, parte geral, V. 1, T. 3, Pena e Medida de Segurança, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1966, p. 

256. 
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A reação ao conceito abstrato de indivíduo leva a Escola Positiva a afirmar a 

exigência de uma compreensão do delito que não se prenda à tese indemonstrável de 

uma causação espontânea mediante um ato de livre vontade, mas procure encontrar 

todo o complexo das causas na totalidade biológica e psicológica do indivíduo, e na 

totalidade social que determina a vida do indivíduo (BARATTA, 2011). 

A Escola Positiva abandona, assim, a ideia do livre-arbítrio que incidiria sobre a ação 

humana livre de vontade, para centrar-se numa concepção pessoal do criminoso, onde o delito 

lhe é inerente, por condições psíquicas, físicas e sociais. 

3.1.1. Defesa Social 

O princípio tinha por base a proteção e a justiça sociais e nas palavras de Ferrari 

“assemelhavam a sociedade ao organismo de um indivíduo (...) e que tanto a sociedade como 

o indivíduo tinham direito à própria conservação” (FERRARI, 2001). Deste modo seriam 

cabíveis formas de controle social que autorizassem a inocuização daqueles que não se 

inserissem a ordem social. 

3.1.2. Determinismo 

Os criminosos eram analisados como seres delinquentes influenciados pela sociedade 

que não possuíam livre-arbítrio ou qualquer possibilidade de escolha, sendo fruto de uma 

ideia antropológica anormal ou pela má influência social (FERRARI, 2001). 

Com o desenvolvimento das teorias Darwinistas e da teoria concebida por Lombroso, 

o delito passa a ser visto como um elemento da personalidade do indivíduo que não pode ser 

evitado, vez que o homem não é dotado de qualquer escolha, portanto, incabível a retribuição, 

devendo-lhe ser aplicada a finalidade preventiva com o tratamento adequado. 

3.1.3. Periculosidade e Responsabilidade Social 

Surge a concepção de temibilidade social que fundamenta a necessidade da 

imposição da medida preventiva. Nas palavras de Ferrari o temor se baseava em um juízo da 

“perversidade constante do delinquente, bem como a quantidade de mal previsto que se 

deveria recear por parte do indivíduo perigoso” (FERRARI, 2001). 

A medida de segurança seria o meio utilizado para conter tais indivíduos, protegendo 

a sociedade, com a exclusão destes do ambiente social e a impossibilidade de praticarem 

novos crimes. 

3.1.4. Utilitarismo 
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Utilizado como princípio base para a medida de tratamento, indicava que deveria 

haver uma relação entre o autor e o ato por ele praticado. Conforme asseverava Eduardo 

Ferrari a imposição da medida seria justa e equitativa se fosse útil, prevenindo de modo eficaz 

a reiteração do comportamento delitivo (FERRARI, 2001). 

3.2. Conceito 

Para a maioria da doutrina a medida de segurança é apresentada como uma espécie 

de sanção penal, a ser aplicada aos considerados inimputáveis e excepcionalmente aos semi-

imputáveis. Contudo, apresenta (OLIVEIRA, 2015) que para alguns autores como Luiz 

Vicente Cernicchiaro e Francisco de Assis Toledo, que possuem visão minoritária, o instituto 

seria curativo e assistencial. O Código Penal na Exposição de Motivos da Nova Parte Geral, 

no n. 87, externou que a medida terá caráter meramente preventivo e assistencial. 

Pode-se definir a medida de segurança, através de conjugação dos arts. 26, caput e 

parágrafo único, 96, caput, 97, caput e 98, todos do Código Penal, como espécie de 

providência determinada e aplicada pelo Estado-Juiz ao autor de determinado delito que não 

possua imputabilidade plena, sendo o portador do transtorno mental retirado do convívio 

social, uma vez que representa um perigo para os demais indivíduos e para si, aplicando a ele 

uma das espécies de tratamento (internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico 

ou tratamento ambulatorial), visando sua reintegração social. 

Juarez Cirino dos Santos expõe que a legalidade é fundamental para a aplicação da 

medida de segurança sendo necessária a prática de um comportamento típico e antijurídico, 

assevera também que apesar da inexistência de previsão legislativa da subordinação da 

medida ao princípio da legalidade, bem como da ausência de definição dos pressupostos de 

aplicação na lei penal, não se desvincula a medida da observância do referido princípio 

(SANTOS, 2008). Por fim, explica que os requisitos são inferidos dos textos do art. 97, caput, 

e de seu § 1°. Veja-se: 

Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, 

todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz 

submetê-lo a tratamento ambulatorial.  

§ 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, 

perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de 

periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos. 

São inferidos como pressupostos a ausência de capacidade de para entender a 

ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo com tal entendimento, demonstrada pela 

expressão inimputável, em segundo lugar a prática de fato previsto como crime, sendo 
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necessária que a ação seja típica e antijurídica, o que impossibilita a segregação do indivíduo 

por presunção, cabendo apenas pelo desempenhar de um comportamento que se enquadrasse a 

algum das condutas abstratamente previstas pelo legislador como crime, sendo o último 

pressuposto a periculosidade, conceito que ainda será objeto de análise e crítica nesta 

monografia. 

3.2.1. Pressupostos para aplicação 

Para que seja aplicada uma medida de segurança faz-se necessário o atendimento dos 

pressupostos apresentados acima, quais sejam: a prática de um injusto penal, a constatação da 

inimputabilidade e, por fim, a periculosidade do agente. 

3.2.1.1. Prática de Injusto Penal 

Segundo Ferrari este primeiro pressuposto é uma condição sine qua non para a 

imposição de uma medida de segurança (FERRARI, 2001). Diferente de outras legislações, o 

vigente Estatuto Punitivo dispõe que somente o cometimento de um ato previamente 

tipificado em lei como crime, e consequentemente considerado relevante para o direito penal, 

sob o qual não recaia nenhuma causa de justificação provocará a incidência de medida de 

tratamento. 

Não se pune atualmente o indivíduo por sua condição enquanto ser, mas apenas o 

comportamento do agente, o Estado Democrático de Direito não permite como menciona 

Rogério Greco a existência de um direito penal do autor, mas somente um direito penal do 

fato voltando-se para o delito cometido (GRECO, 2008). 

3.2.1.2. Inimputabilidade 

O segundo requisito a ser avaliado é a inimputabilidade que é a ausência de 

capacidade plena do agente de entender a ilicitude do fato praticado ou de determinar-se de 

acordo com esse entendimento. A responsabilidade penal depende também da presença de 

condições mínimas de sanidade mental, e a ausência da plena capacidade remete a aplicação 

da medida de segurança, seguindo a previsão do art. 26, caput, e de seu parágrafo único. 

Como regra, a medida é destinada aos inimputáveis, porém o Código Penal com a 

reforma de 1984 possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por uma das espécies 

de medida de tratamento aos semi-imputáveis, caso precisam de “especial tratamento 

curativo” nos termos da lei. 
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3.2.1.3. Periculosidade 

Segundo Bitencourt o conceito de periculosidade seria um estado mais ou menos 

duradouro da antissociabilidade, nos quais a conduta e o transtorno mental do agente 

representam elementos para a apreciação da probabilidade de o indivíduo voltar a delinquir. 

Para sua averiguação é necessária a intervenção de profissionais da área da saúde mental, 

como médicos e psicólogos que serão responsáveis pela elaboração do laudo atestando a 

patologia e o nível de periculosidade (BITENCOURT, 2012). 

A maioria das obras doutrinárias dividem a periculosidade entre presumida, juízo de 

prognose de reiteração da conduta criminosa aos autores inimputáveis, e por determinação 

judicial, relativa a futura prática de crimes por agentes semi-imputáveis. Eduardo Ferrari 

diferencia a perigosidade social da periculosidade criminal. Parte o autor inicialmente do 

conceito de perigosidade segundo o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa24, como 

“estado ou qualidade do que é perigoso, consistindo no conjunto de circunstâncias que 

indicam a probabilidade de alguém praticar ou tornar a praticar um crime”, pressupondo um 

risco que provoca temor na sociedade. 

A perigosidade social seria baseada na probabilidade de um determinado agente 

cometer fatos lesivos, ameaçando a coletividade e a paz pública e seria o fundamento para a 

segregação de indivíduos inconvenientes, mas não necessariamente perigosos (FERRARI, 

2001). 

Não seria necessária a prática de um crime, mas tão somente de comportamentos 

considerados danosos pela coletividade, medida incompatível com o que prevê a constituição 

e código penal vigentes, pois consagram o princípio da legalidade e a necessidade da prática 

de um crime. Evidente que não se coaduna com o Estado Democrático de Direito a punição de 

concepções morais, éticas, entre outras. 

O instituto da periculosidade para Eduardo Ferrari é conceituado como uma 

probabilidade e não a mera possibilidade da prática de novos crimes, deve o juízo de 

reprovação incidir sobre a gravidade e a relevância do fato (FERRARI, 2001). Deste modo, 

não é possível se basear exclusivamente no estado patológico do agente, que somado a 

gravidade do fato também delimitará a medida a ser aplicada. 

3.3. Funções e Finalidades 

                                                 
24 O autor utilizou o conceito do dicionário Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa, 2ªed., 33ª impressão, 

editora Nova Fronteira, 1986, p.1.310. 
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Para Rogério Greco a função principal da medida de segurança na legislação 

brasileira é a cura do agente a quem se aplica, ao citar que as medias de segurança têm uma 

finalidade diversa da pena, pois se destinam à cura ou, pelo menos, ao tratamento daquele que 

praticou um fato típico e ilícito” (GRECO, 2010). Não se aplica aos casos de embriaguez 

acidental completa, por não se tratar de doença mental. As espécies de medidas profiláticas 

indicam seu caráter de tratamento. 

Divergem os autores quanto as finalidades da medida de segurança, se existiria tanto 

o fim retributivo quanto o preventivo, ou se apenas este se aplicaria.  

A primeira finalidade a surgir foi a de caráter retributivo, pois inicialmente a pena 

tinha como função o castigo, a expiação. Ferrari apresenta uma versão histórica das 

finalidades, onde primeiramente com a influência da religião a pena tem como a redenção 

como sua principal função, dentro de uma justiça divina. Posteriormente cita o autor que o 

filósofo Kant empresta a retribuição um caráter moral, partindo da ideia da pena como um 

imperativo categórico, uma compensação pelo mal injusto realizado, enquanto com Hegel a 

pena seria a retribuição jurídica, a sanção reafirmava a norma violada e por consequência o 

ordenamento jurídico (FERRARI, 2001). 

A figura preventiva surgiu posteriormente em face da insuficiência da finalidade da 

pena como um fim em si, como mero castigo. O autor esclarece ainda que surge a prevenção 

geral negativa para a intimidação do criminoso, com a tentativa de coagir o agente de modo 

que não voltasse a delinquir, teria então uma dupla função uma era pedagógica, direcionada 

ao autor e a outra era de exemplificação, visando inibir a prática de crimes por parte da 

coletividade (FERRARI, 2001).  

O aspecto positivo da prevenção geral voltava-se para a afirmação de modo 

simbólico das normas, reestabelecendo a confiança lesionada pela afronta ao direito 

(FERRARI, 2001). A visão positiva esta refletia no entendimento do autor sobre o 

ordenamento reafirmado com a execução da sanção penal. A negação do ordenamento era 

anulada pela negação da prática, e a negação de outra negação reafirma a ordem jurídica. 

A prevenção especial insere duas ideias fundamentais, na concepção do citado autor 

uma direcionada a pena como retificação do criminoso (vertente positiva) e a outra a sua 

segregação se porventura impossível fosse a sua correção, apresentando um caráter 

inocuizador para o indivíduo e protetor para a sociedade (negativa). 

No que tange as medidas de segurança, parte da doutrina critica a finalidade 
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retributiva haja vista a ausência de capacidade plena dos inimputáveis para analisar sua 

conduta ou para controla-la, então não haveria cabimento em castigar pessoas sem qualquer 

capacidade de discernimento. Ferrari afirma que inexistem fins retributivos, mas apenas os 

preventivos e que os ideiais humanitários perdeu espaço a segregação em face da ideia de 

correção pelo tratamento e posterior ressocialização25 do agente e assevera “a ressocialização 

consiste no fim que justifica a medida de segurança criminal (...) em um Estado Democrático 

de Direito, inadmissível a mera e exclusiva segregação (...)” (FERRARI, 2001). 

3.4. Espécies 

As medidas têm natureza pessoal e se destinam ao agente que praticou o ilícito-típico 

restringindo a partir de modalidades diferentes a liberdade.Como fora mencionado alguns 

doutrinadores acreditam que as medidas profiláticas se destinam ao tratamento e cura dos 

considerados pela lei penal como inimputáveis ou semi-imputáveis.  

Para Ataliba Nogueira os meios se destinariam a eliminar ou alterar os “coeficientes 

fisiológicos e psicológicos da delinquência” do doente mental obstando a reiteração criminosa 

pertinentes a impulsos e outras ocasiões (NOGUEIRA, 1937). 

A portaria Interministerial n° 1.77726 de 2003 em seu art. 1º aprovou o Plano 

Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, destinado a prover atenção integral à saúde da 

população prisional confinada em unidades masculinas e femininas, bem como nas unidades 

psiquiátricas. Para tanto, determinou que o Sistema Único de Saúde também deve se 

responsabilizar pelo tratamento dos que estão privados ou restringidos de sua liberdade e 

submetidos a tutela penal do Estado. 

As medidas profiláticas se dividem em detentivas ou privativas e não detentivos ou 

restritivas, das quais são espécies a internação em hospital de custódia e tratamento 

psiquiátrico e o tratamento ambulatorial, respectivamente. Abaixo serão apresentadas  as 

diferenças entre as modalidades. 

3.4.1. Privativa 

Tem como característica a privação do direito de ir e vir do agente ao retirá-lo do 

convívio social. Especializa-se em internação em hospital de custódia e tratamento 

                                                 
25 Conforme a nota n. 17 do Livro Medidas de Segurança e Direito Penal no Estado Democrático de Direito 

entenda-se aqui no sentido que lhe foi conferido no século XX como tratamento terapêutico e psicológico. 
26 Conforme site http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2003/pri_1777_09_09_2003.html, acesso em 10 

de março2016. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2003/pri_1777_09_09_2003.html
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psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado, em consonância com o art.96, do Código 

Penal. Concorda-se com a visão trazida pela Lei 10.216 de 2001 ao determinar que a 

internação seja medida excepcional, somente sendo imposta quando se mostrar insuficiente a 

medida restritiva. 

A privação da liberdade se dá para o tratamento obrigatório do paciente, sendo 

necessário que no local haja uma equipe técnica intensificando o tratamento e a recuperação 

do interno, com sua readaptação ao convívio social (FERRARI, 2001). Para o referido autor o 

ambiente destinado a internação deve preencher requisitos mínimos e atender as finalidades a 

que se destinam as medidas de segurança, caso contrário tratar-se-á de mero depositório 

reservado a segregação daqueles estigmatizados pela doença mental (FERRARI, 2001).  

Pela literatura dos arts. 96 e 97 é perceptível que a internação poderá destinar-se 

tanto a inimputáveis como semi-imputáveis que tenham praticado delitos apenados com 

reclusão, por serem considerados crimes mais graves, podendo também de modo facultativo 

ser aplicada em caso de crimes punidos com detenção. O critério adotado pelo código, 

portanto foi o da gravidade do crime praticado para a determinação da medida a ser adotada, 

desconsiderando as necessidades terapêuticas dos pacientes portadores de transtornos mentais 

internados para submissão obrigatória de tratamento. A jurisprudência tem entendido que 

além dos critérios objetivos legais, devem ser consideradas as condições do agente para que 

seja determinado o tratamento mais adequado. A decisão abaixo foi prolatada seguindo este 

posicionamento: 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL.DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. OCORRÊNCIA. MEDIDA 

DE SEGURANÇA. CRIME APENADO COM RECLUSÃO. TRATAMENTO 

AMBULATORIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVOREGIMENTAL A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça entende que o artigo 97 

do Código Penal não deve ser aplicado de forma isolada, devendo se analisar 

também qual é a medida de segurança que melhor se ajusta à natureza do tratamento 

de que necessita o inimputável2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, 

AgRg no REsp 998128 MG 2007/0243232-9, Relatora: Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 05/04/2011, T6 - SEXTA 

TURMA, Data de Publicação: 25/04/2011).  

A lei de execuções penais em sua Exposição de Motivos27, no item 99 prescreve que 

                                                 
27 Conforme site do Câmara dos Deputados http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7210-11-

julho-1984-356938-exposicaodemotivos-149285-pl.html, acesso 08 de março de 2016. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7210-11-julho-1984-356938-exposicaodemotivos-149285-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7210-11-julho-1984-356938-exposicaodemotivos-149285-pl.html
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para os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico não há previsão de cela individual, 

sendo sua estrutura e divisões especificadas em dependência de planificação especializada, 

dirigida segundo os padrões de medicina psiquiátrica. Estabelecendo, contudo, garantias 

mínimas de salubridade do ambiente, bem como na área de cada aposento. 

Assim questões básicas como aeração, saneamento básico, alocação de internos é 

fundamental para atendimento ao princípio da dignidade da pessoa humana e cumprimento da 

finalidade da medida que é o tratamento (FERRARI, 2001). 

3.4.2. Restritiva 

Esta espécie se qualifica não pela restrição total da liberdade de ir e vir, mas por sua 

limitação e se destinam do mesmo modo aos inimputáveis ou semi-imputáveis, porém desde 

que contrariem normas cuja punição seja apenada com detenção, tendo consequentemente 

menor gravidade, conforme dispõe o art. 96, II do Código Penal. A diminuição da liberdade se 

dá para o exercício do controle do tratamento através de regras e limitações visando à terapia 

e consequente cura do agente (FERRARI, 2001). 

O legislador prescreveu no art. 101 da Lei 7.210 de 84 que o tratamento será 

realizado também no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico e no caso de 

impossibilidade, em outro local com dependência médica adequada.  

Tal determinação é criticada por Ferrari que acredita que não se deveria misturar 

tipos de tratamento distintos, afirma ainda que o tratamento poderia ser feito em 

estabelecimento privado desde que credenciado ao órgão de execução penal competente a sua 

fiscalização, não seria cabível para o autor o argumento da dificuldade do controle da 

administração pública posto serem raras as visitas ao estabelecimentos públicos, mais 

incomum ainda as punições destinadas aos administradores em casos de condições desumanas 

(FERRARI, 2001). 

3.5. Duração 

A legislação trouxe apenas o prazo de duração mínimo das medidas de segurança que 

há de ser entre 1 e 3 anos, sendo também este o tempo para a realização da primeira perícia 

médica para a verificação da periculosidade, que será repetida anualmente, conforme 

prescrição dos parágrafos 1° e 2° do art. 97 do Código Penal brasileiro. 

Não tratou a legislação sobre uma determinação temporal máxima para a execução 

das medidas de segurança, ambas espécies serão por tempo indeterminado, enquanto não 
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houver a cessação da periculosidade do agente averiguada por perícia médica. Grande parte 

da doutrina discorda desta indeterminação do lapso temporal máximo, pois ensejaria a 

perpetuidade das medidas, contrariando a redação constitucional do art. 5°, inciso XLVII, 

alínea d, que veda penas de caráter perpétuo. 

Para o semi-imputável é aplicada uma pena que excepcionalmente poderá ser 

substituída por medida de segurança, porém esta deverá ser cumprida dentro deste prazo, que 

ao se findar impõe a cessação da medida, ainda que persista a perturbação mental que 

incapacitou parcialmente o agente de determinar-se ou controlar-se, posição este sustentada 

por (LIMA, 2015). 

Cabível observar que num primeiro momento a jurisprudência entendia cabível à 

semelhança do art. 75, do Código Penal e da previsão constitucional de vedação às penas 

perpétuas, inscrita no art. 5°, XLVII, b, o lapso temporal máximo de 30 anos para as medidas 

de segurança. 

MEDIDA DE SEGURANÇA - PROJEÇÃO NO TEMPO - LIMITE. A 

interpretação sistemática e teleológica dos artigos 75, 97 e 183, os dois primeiros do 

Código Penal e o último da Lei de Execuções Penais, deve fazer-se considerada a 

garantia constitucional abolidora das prisões perpétuas. A medida de segurança fica 

jungida ao período máximo de trinta anos. (STF - HC: 84219 SP, Relator: MARCO 

AURÉLIO, Data de Julgamento: 16/08/2005,  Primeira Turma, Data de Publicação: 

DJ 23-09-2005). 

Atualmente o entendimento jurisprudencial tem caminhado no sentido que tal 

duração deve se limitar a pena máxima abstratamente prevista para o delito praticado em 

quaisquer das espécies de medida de segurança, observando a garantia constitucional de 

vedação a sanções de caráter perpétuo.  

HABEAS CORPUS. PENAL. INIMPUTÁVEL. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE 

SEGURANÇA.INTERNAÇÃO. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO 

AO MÁXIMO DA PENAABSTRATAMENTE COMINADA. PRECEDENTES. 1. 

Nos termos do atual posicionamento desta Corte, o art. 97, § 1.º,do Código Penal, 

deve ser interpretado em consonância com osprincípios da isonomia e da 

proporcionalidade. Assim, o tempo decumprimento da medida de segurança, na 

modalidade internação outratamento ambulatorial, deve ser limitado ao máximo da 

pena abstratamente cominada ao delito perpetrado, bem como ao máximo de30 

(trinta) anos.2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença absolutória 

imprópria, aplicando ao Paciente medida de internação, por prazo indeterminado, 

observado o prazo mínimo de 03 (três) anos. Contudo, deveria ter sido fixado, como 
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limite da internação, o máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado 

pelo ora Paciente, previsto no art. 157, § 2.º, inciso I, do Código Penal.3.Ordem 

concedida, para fixar como limite da internação o máximo da pena abstratamente 

cominada ao delito praticado pelo ora Paciente. (STJ - HC: 147343 MG 

2009/0179307-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 

05/04/2011,  T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2011). 

3.6. Desinternação e Liberação Condicional 

O art. 97, §3° do Código Penal proclama que a desinternação ou a liberação será 

condicionada, podendo ser restabelecida a situação anterior se no período de 1 ano o agente 

praticar fato indicativo de periculosidade. Há uma condição resolutória pelo prazo de um ano, 

qual seja, a abstenção de praticar fato que revele persistência da periculosidade. 

A desinternação é a hipótese em que o indivíduo deixa de cumprir a medida na 

modalidade privativa para cumpri-la de modo restritivo (GRECO, 2008). Persiste no caso o 

tratamento, porém de forma ambulatorial, não há assim, a necessidade de o agente 

permanecer internado. É possível ainda que pelo exame de cessação de periculosidade fique 

constatado que não mais subsiste a doença ou perturbação mental que o afligia o que enseja a 

sua liberação, sem a sujeição a qualquer obrigação (GRECO, 2008). 

A revogação da medida seria uma suspensão condicional (BITENCOURT, 2012) e a 

consequência para o descumprimento das condições a serem estipuladas pelo juízo da 

execução é o restabelecimento da medida que fora imposta anteriormente. 

A legislação material penal apenas traz a expressão “pratica fato indicativo de 

persistência de sua periculosidade” no já mencionado § 3°, do art. 97, sem definir quais fatos 

seriam valorados como indicativos da perseverança da periculosidade, gerando arbitrariedades 

pela discricionariedade que a redação delineia. Conforme se verifica pelo julgado abaixo do 

STJ: 

PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 

CORPUS. HOMICÍDIO. INIMPUTABILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA. 

DESINTERNAÇÃO CONDICIONADA. ART. 97, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. 

PRÁTICA DE ATOS INDICATIVOS DE PERSISTÊNCIA DA 

PERICULOSIDADE DO AGENTE. REINTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. I - A 

medida de segurança prevista no Estatuto Repressivo possui prazo indeterminado, 

perdurando enquanto não for averiguada a cessação da periculosidade do agente. 

Nesse diapasão, via inversa, a desinternação ou liberação serão condicionadas à não 

ocorrência, no decurso de um ano, de prática de fato indicativo de persistência de 
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periculosidade, nos termos do art. 97, § 3º, do Código Penal. II - Na hipótese, 

constata-se que o agente voltou a apresentar comportamentos anormais, indicativos 

da doença que lhe acomete, causando temor e insegurança a seus familiares e à 

comunidade local, o que constituiu motivo bastante para sua reinternação, face ao 

descumprimento das condições do salvo-conduto. Recurso desprovido (STJ - RHC: 

20599 BA 2006/0268697-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de 

Julgamento: 28/05/2008,  T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 

23.06.2008 p. 1). 

3.7. Substituição e Conversão 

Ocorrerá substituição nos termos do art. 98 do estatuto punitivo quando o agente 

semi-imputável necessitar de especial tratamento curativo. Deve o magistrado sentenciante 

antes condenar o acusado e individualizar sua pena para só então substituí-la se verificar a 

necessidade da imposição de uma das espécies de medida de segurança. 

A pena deve ser determinada como leciona Bitencourt por dois motivos 

fundamentais, primeiro porque aplicada a pena fará jus, obrigatoriamente, o indivíduo sem a 

plena capacidade, à redução de sua sanção, logo para que a pena seja reduzida, necessário será 

que a mesma seja determinada em concreto. Em segundo lugar porque para substituí-la é 

necessário que exista, mesmo porque a interpretação legal conduz a ideia de que somente 

poderá ser substituída por uma das modalidades das medidas de tratamento a pena privativa 

de liberdade (BITENCOURT, 2012). Por conseguinte, se houver a sua substituição por 

restritiva de direito ou multa nada há que falar quanto à possibilidade de alteração por uma 

medida de segurança, vez que silente o legislador. 

O instituto da conversão está previsto no §4º do art. 97, ao instituir que “em qualquer 

fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa 

providência for necessária para fins curativos”. Sendo definida como a transferência da 

medida de tratamento ambulatorial para internação em hospital de custódia e tratamento 

psiquiátrico, seja porque, quando da desinternação ou da escolha da espécie o agente, não se 

adaptou ao tratamento, que se mostrou ineficaz. Para o mestre Rogério Greco a medida 

também se denomina reinternação e ocorre quando o agente demonstre que a medida é 

insuficiente para a cura (GRECO, 2008). 

3.8. Extinção de Punibilidade e Prescrição da Medida de Segurança 

O Código Penal previu que após a extinção da punibilidade não se imporá a medida 
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de segurança, bem como não subsistirá a que tiver sido determinada, sendo cabíveis todas as 

causas extintivas presentes no rol do art. 107 do referido diploma legal. 

A prescrição é um ponto divergente para os que são plenamente incapazes e os que 

possuem debilidade de capacidade. Os inimputáveis não são condenados mais sim absolvidos 

de modo impróprio, e a eles é aplicada medida de segurança por tempo indeterminado, como 

consequência da inexistência de determinação do tempo para o cumprimento do tratamento a 

forma prescricional incidente se baseia na pena abstratamente cominada ao crime 

(BITENCOURT, 2012). 

Esclarece o ilustre autor Luiz Flávio Gomes que a medida não pode ultrapassar o 

limite máximo de abstratamente cominado ao delito praticado (GOMES, 1993), que seria da 

mesma forma o limite máximo também para o cálculo da prescrição. 

No caso dos semi-imputáveis que são condenados e não absolvidos, sendo-lhes 

determinada uma pena individualizada que, excepcionalmente, percebendo o juiz a 

necessidade de tratamento do agente poderá substituí-la por medida de segurança, sem 

ultrapassar o prazo arbitrado na sentença (BITENCOURT, 2012). Evidente que o lapso 

prescricional para os autores que tem sua capacidade reduzida reger-se-á pela pena 

concretamente imposta. 

3.9. Crise das Medidas Profiláticas 

Afirma o autor Juarez Cirino dos Santos que as medidas de segurança estão em crise, 

a um porque não há nenhum método científico que permita prever com certeza a reiteração de 

prática criminosa (SANTOS, 2008). Destarte, não há como fazer um juízo de prognose do 

comportamento futuro das pessoas, não se pode creditar certeza à análise da periculosidade de 

determinada pessoa. 

A dois porque a capacidade da medida de segurança para transformar condutas anti-

sociais realizadas por inimputáveis em condutas ajustadas de imputáveis não está comprovada 

(SANTOS, 2008).  

Outra perspectiva relevante sobre a crise das medidas de segurança como meio 

efetivo para transformar comportamentos é a crítica que tem sido feita por alguns autores 

sobre o próprio conceito de doença mental e consequentemente da possibilidade de uma 

“cura”. Thomas Szasz ao criticar este conceito afirma que em verdade o que se denomina por 

doença mental, deveria ser intitulado por doença cerebral, vez que causada por deformação 
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mental ou dos processos psicoquímicos. As pessoas não poderiam ser consideradas doentes 

por guardar diferenças de opinião, aspirações, valores, entre outros (SZASZ, 1961). 

O autor defende ainda que  as doenças cerebrais seriam causadas por defeitos 

neurológicos que ocasionariam problemas como cegueira, paralisia de parte do corpo, mas 

não explicariam crenças pessoais, bem como considera que as ideias que uma pessoa tem 

sobre ela mesma, o mundo e sua forma de se comunicar não podem ser vistos como sintomas 

de uma doença mental e justifica que por tratar-se de uma relação entre observador e 

observado, as concepções pessoais do paciente somente seriam sintomas, a partir de um 

julgamento feito pelo observador, por meio de uma comparação entre suas próprias 

concepções e as de quem lhe compete observar (SZASZ, 1961). 

O autor conclui que a expressão doença mental é utilizada como sinônimo de 

deformidade da personalidade de um indivíduo, uma causa da desarmonia humana, e que o 

termo é definido por normas psicossociais, éticas e legais. No que tange as normas legais 

explica que um especialista, o psiquiatra, como agente de uma organização, e no que cabe ao 

seu trabalho, principalmente, quando o profissional atua nos juízos, este poderia não 

compartilhar os valores da autoridade julgadora durante a determinação da sanidade mental de 

um determinado agente, porém nos termos do autor “o psiquiatra é expressamente proibido de 

afirmar, por exemplo, que não é o criminoso que é ‘insano’, mas os homens que escreveram a 

lei com base na qual as ações que estão sendo julgados são consideradas como ‘criminosa’” 

(SZASZ, 1961). 

Por fim, salienta o autor que ações médicas são projetadas para corrigir desvios 

médicos e considera absurdo esperar que elas ajudem a resolver problemas cuja existência 

tem sido definida e estabelecida como razões não-médicas (SZASZ, 1961). Fica evidente que 

transtornos mentais não são doenças que podem ser curadas, não se trata de uma patologia do 

corpo. O que se intitula doença mental são concepções pessoais de determinado indivíduo que 

não se amolda ao que foi socialmente estabelecido. 

O autor Gilberto Velho logo no início da obra Desvio e Divergência esclarece que 

tradicionalmente se considera o desviante com uma perspectiva médica que visa a distinção 

entre são e “insano”, onde algumas pessoas apresentariam comportamentos anormais, que 

expressariam sintomas de desequilíbrio e doença (VELHO, 1985). Ao saber médico caberia a 

identificação e tratamento da doença, o mal localizado no indivíduo, e sustentava o médico 

Franco Basaglia que este “encontro médico-paciente ocorre no corpo mesmo do doente, 

considerado como um objeto de pesquisa em sua pura materialidade” (BASAGLIA, 1991). 
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Ao se adotar o posicionamento de que não há como curar uma “doença” que não 

existe ou como amoldar as condutas dos portadores de transtornos mentais através da 

internação, percebe-se que a cura não pode ser a função que se destinada à medida de 

segurança. Não haveria porquê manter alguém eternamente internado, na tentativa de se 

atingir o que a psiquiatria considera inatingível, pois trabalha-se com a possibilidade de 

controle, supervisão e atenuação dos sintomas do transtorno mental (COSTA, 2010). Ante o 

exposto, a única justificativa para a manutenção indeterminada seria a função exclusiva de 

prevenção especial negativa, com a segregação do agente, excluindo-o do seio social. 

A função acima se compatibiliza com a ideia apresentada por Gilberto Velho de 

comportamento desviante e mais especificamente elaborada por Maria Julia Goldwasser que 

traz uma concepção de estigmatização. Na obra acima mencionada o autor trabalha o conceito 

de desvio e afirma que visões diferentes de um código sociocultural não demonstram a 

existência de desvios, mas sim que a sociedade é multifacetada, não apenas por se constituir 

de grupos distintos, mas por possuir também distinções dentro destes. Assim o desviante 

estaria ligado a uma ideia estática da vida em sociedade (VELHO, 1985). 

O mestre cita ainda o autor Howard Becker28 que em sua obra Outsiders assevera que 

o comportamento desviante é criado pela sociedade no momento em que determinados grupos 

sociais criam regras das quais as respectivas infrações representam desvios. O que leva a ideia 

de que o desvio não é inerente a determinado indivíduos como querem alguns, mas sim uma 

qualificação feita por terceiros. 

A estigmatização é uma forma de classificação social, onde um grupo identifica outro 

com base em algumas características selecionadas, reconhecidas pelo grupo que elabora 

rotulagem, como negativas (GOLDWASSER, 1985). Segundo a autora ao estigmatizar ocorre 

a despersonalização de um grupo ou indivíduo que passa a ser observado apenas por aspectos 

selecionados. Esta colocação se relaciona com a observação feita por Szasz, na qual há uma 

natureza de dominação e subordinação, na conceituação da doença mental, com uma ideia não 

de recuperação, mas sim da perpetuação das condições estigmatizantes. 

Seguindo esta ideia, o psiquiatra Franco Basaglia afirma que o que caracteriza os 

manicômios como instituições é a divisão existente entre os que possuem poder e os que não 

possuem, o que engendra uma relação de violência e opressão (BASAGLIA, 1991). Em seu 

livri o autor defende que a sociedade delega ao saber médico, que seria dotado de poder 

                                                 
28 Beckre, Howard. Outsiders, Macmillan Co., The Free Press, 1966. 
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técnico a função de lidar com os “doentes mentais”, dentro eles os “loucos criminosos” 

(BASAGLIA, 1991). Por isso Basaglia critica o ato terapêutico e afirma que este não pode ser 

usado como uma forma de pacificação do subjugado perpetuando a violência como é tratado, 

não devem os profissionais da saúde impedir o paciente de se conscientizar como indivíduo, 

como ser humano e principalmente de tomar conhecimento de sua exclusão (BASAGLIA, 

1991). 

Alega que a relação médico-paciente se manifesta como dominação, onde o doente é 

resumido a mero objeto de estudo da doença, seu corpo é onde a doença se manifesta e da 

qual tem o médico seu pleno conhecimento. O autor apresenta três tipos distintos de relações 

entre a psiquiatria e o doente, a primeira de forma aristocrática, a segunda é a relação 

mutualista, onde pode haver uma reciprocidade desde que o paciente se conscientize de seus 

direitos que deveriam ser protegidos e não violados, por último é possível o estabelecimento 

de uma relação institucional, que impera na maioria dos casos (BASAGLIA, 1991). 

Nesta última relação, conclui-se que a doença estigmatiza o paciente que perde a 

natureza humana, não é um cidadão com direitos e deveres, é um objeto sem qualquer valor 

social, tendo o único fim de servir como depositário da doença que será estudada e 

desvendada pela medicina, pelos médicos delegatários de uma sociedade que não sabe lidar 

com a loucura. A concepção foucaultiana mostra que através das relações de poder, verdades 

são construídas e como afirma Basaglia, a verdade é construída e propagada dentro dos 

manicômios pelos médicos, que detêm o poder dentro da instituição, de forma que os 

comportamentos dos internados que se oponham ao sistema a que estão submetidos são tidos 

sempre como anormais e como sintomas da doença mental. Em momento algum há uma real 

busca pela “cura” tão idolatrada pelos operadores do direito.  

A recente jurisprudência abaixo mostra que persiste a pretensão por parte dos 

magistrados que a medida de segurança seja a cura ou o tratamento para os transtornos 

mentais: 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. 

APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA 

DE VAGA EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. 

PACIENTE À ESPERA DE VAGA EM PENITENCIÁRIA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PERICULOSIDADE 

EVIDENCIADA. 1. Esta Corte entende que configura constrangimento ilegal o 

recolhimento em presídio comum de sentenciado submetido à medida de segurança 

consistente em internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou 



64 

 

equivalente, sob a justificativa de inexistência de vagas no estabelecimento 

adequado. 2. Por outro lado, há que se sopesar as peculiaridades do caso 

concreto, em especial quanto à evidenciada periculosidade do paciente, 

mormente porque a medida de segurança é uma sanção aplicada ao 

inimputável que visa não só a sua cura ou tratamento, mas também a proteção 

da sociedade. 4. Ordem concedida, de ofício, para determinar a imediata 

transferência do paciente para Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou 

outro estabelecimento adequado, ou, na falta de vaga e com observância das cautelas 

devidas, que o Juízo das Execuções considere a possibilidade de substituir a 

internação por tratamento ambulatorial, até que surja vaga em estabelecimento 

adequado à condição do paciente. (STJ - HC: 241246 SP 2012/0090266-2, Relator: 

Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/02/2014,  T5 - QUINTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2014). (grifos nossos) 

O melhor entendimento a ser adotado está expresso no julgado da 6ª Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que mostra que a finalidade da medida 

de segurança não é a busca de uma cura, pois muitas vezes esta é desconhecida pela própria 

medicina, mas um tratamento adequado ao paciente. Senão vejamos: 

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO simples. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. 

CONVERSÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA de internação para tratamento 

ambulatorial. Caso concreto que assim autoriza. A acusada sofre de transtorno 

bipolar, sem cura conhecida, e que notoriamente desencadeia extremos de períodos 

de euforia e depressão, mas controlável por medicação e que dispensa internação 

fora dos períodos de crise psicótica. Desta forma, no caso concreto, é inviável a 

internação como maneira de tratamento, além do que a internação forçada poria em 

risco o tratamento psiquiátrico a que vem sendo submetida e poderia influir 

negativamente na adesão da paciente e de seus familiares ao tratamento tão 

necessário, pois a mesma está vivendo o mais próximo da normalidade no momento, 

e este é o objetivo principal da medida de segurança aplicável aos inimputáveis. 

Ademais, a internação involuntária, se necessário for, pode ser determinada a 

qualquer tempo, conforme artigo 97, § 4º, do Código Penal. Ainda, em entendimento 

doutrinário e de jurisprudência refere que, independentemente da pena aplicada, a 

internação deve ser medida excepcional, só em casos irrefutáveis de necessária 

internação, apoiado pelo principio da proporcionalidade. DECISÃO UNÂNIME. 

APELO DEFENSIVO PROVIDO. (TJ-RS - ACR: 70042361576 RS, Relator: Ícaro 

Carvalho de Bem Osório, Data de Julgamento: 30/06/2011,  Sexta Câmara Criminal, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/07/2011). 

Ralacionada a ideia de que o psiquiatra é dotado de série de pré-conceitos, confroem 
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relatado no texto de Thomas Szasz, está a obra de Basaglia, vez que o autor defende que o 

profissional da saúde sanciona o que lhe foi determinado pela sociedade, conferindo a ele 

poder para determinar o “normal” e o “anormal”, a partir de conceitos pré-concebidos por este 

e por aquela (BASAGLIA, 1991). 

Após trazer todas as observações e ponderações anteriores, é fundamental entender o 

que dizia, Foucault quando retrata a ideia de que várias verdades podem ser produzidas, 

dentro da concepção de verdade como um objeto de conhecimento construído por meio de 

relações de poder, diversas são as verdades produzidas dentro de um ambiente, não se 

diferenciando esta ideologia da realidade dos manicômios judiciários. 

Desta forma o hospital era o lugar destinado a trazer a verdade sobre a doença, sendo 

o local de observação diagnóstico e intervenção, onde há um processo de oposição e 

dominação, onde deveriam ser debelados os doentes em detrimento do saber médico. Nas 

palavras do autor “aquilo que estava logo de início implicado nestas relações de poder, era o 

direito absoluto da não-loucura sobre a loucura” (FOUCAULT, 1993). 
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4. Processo e Execução 

Neste capítulo serão examinados os aspectos do procedimento para a determinação 

da sanidade mental do agente delituoso, da medida de segurança, questões referentes a 

execução desta, bem como sobre os estabelecimentos onde devem ser cumpridas. 

4.1. Incidente de Sanidade Mental 

O incidente de sanidade mental pode ser definido como o procedimento que cuida da 

possibilidade de verificação, tanto na fase investigativa quando no curso da ação penal, de 

eventual moléstia mental do acusado ou indiciado (PACELLI, 2014). 

Foi demonstrado acima que a constatação de doença ou perturbação mental é 

relevante na seara penal para que se determine a respeito da culpabilidade do indivíduo. No 

aspecto processual a apreciação da capacidade é fundamental, não apenas para a aplicação da 

medida de segurança, como também para a continuidade ou suspensão da persecução penal, 

como será exposto a seguir. 

4.1.1. Instauração do Incidente 

O procedimento será instaurado quando houver dúvida sobre a integridade mental do 

acusado, pelo juiz, de ofício ou a requerimento de um dos legitimados, quais sejam: 

Ministério Público, defensor, curador, ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, 

conforme o caput do art. 149, do Código de Processo Penal. No exame analisar-se-á a saúde 

mental do acusado ou indiciado quanto da prática delituosa e no momento atual, podendo ser 

realizado em qualquer fase: investigativa, processual ou executória. 

O exame para atestar a insanidade mental é fundamental para o reconhecimento da 

doença ou da perturbação da mente, não sendo dispensável ainda que juntadas outras provas 

que indiquem sua existência, não sendo, portanto, suprida a prova pericial (LIMA, 2015). 

Assim já se pronunciou o STJ: 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE 

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO 

IDÔNEA. DETERMINADO PELO STJ, NOS AUTOS DO HC.º 23.456/PA, A 

SUBMISSÃO DO PACIENTE AO EXAME DE INSANIDADE MENTAL, TAL 

PERÍCIA ATÉ A PRESENTE DATA NÃO SE REALIZOU POR CULPA 

EXCLUSIVA DO PACIENTE QUE, INJUSTIFICADA E DELIBERADAMENTE, 

VEM RETARDANDO O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO QUE, EM LIBERDADE, ESTÁ 
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ENVOLVIDO NA PRÁTICA DE NOVO CRIME DE HOMICÍDIO, O QUE 

DEMONSTRA, INDUBITAVELMENTE, A SUA PERSONALIDADE 

VOLTADA PARA O CRIME. PRECEDENTES DO STJ. 1. O paciente, quando em 

liberdade, não se submeteu ao exame determinado pela Justiça Pública, retardando, 

assim, há mais de 03 (três) anos, injustificada e deliberadamente, o encerramento da 

ação penal. 2. A conclusão do laudo pericial, ora acostado aos autos, produzido no 

processo de interdição civil do acusado, é válido apenas em relação aos atos de sua 

vida civil, não sendo capaz de isentá-lo da culpabilidade penal. 3. Tal dúvida 

somente será solucionada após a realização correta do incidente de sanidade mental 

do acusado, o qual ainda não se efetivou por culpa exclusiva do paciente. 4. O novo 

decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do acusado foi satisfatoriamente 

justificado, tendo sido motivado, a teor do disposto no 312, do Código de Processo 

Penal, na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face de seu 

envolvimento em novo crime de homicídio durante o período em que esteve em 

liberdade. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada. (STJ, HC 49767 PA 

2005/0187270-0, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 

07/03/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: 03/04/2006).  

 

A redação do art. 149, caput do Código de Processo Penal, bem como de seu §1°, 

indicam que o exame de sanidade mental só poderá ser determinado pela autoridade judiciária 

competente, independentemente da fase de sua decretação. 

O professor Renato Brasileiro esclarece que da decisão que decretar a realização do 

exame não haverá recurso, por se tratar de decisão irrecorrível. Contudo, é possível a 

impetração de mandado de segurança, haja vista a própria Lei 12.016 de 2009 que trata do 

remédio traz como único requisito para a sua impetração o não cabimento de recurso com 

efeito suspensivo (LIMA, 2015), e defende que do indeferimento do requerimento de 

instauração do incidente, cabe o manejo de Habeas Corpus, desde que exista risco a liberdade 

de locomoção, e até arguição preliminar de nulidade do processo em eventual apelação. 

4.1.2. Procedimento 

Cabe ressaltar que o incidente correrá apartado dos autos principais, sendo apensado 

ao processo principal após a conclusão do laudo como dispõe o art. 153 do Código de 

Processo Penal. O juiz segundo a previsão do § 2º, do art. 149, do referido diploma legal 

deverá nomear curador ao acusado que poderá ser o próprio defensor, o qual atuará assistindo 

os interesses do agente, razão da hipossuficiência deste, igualmente cabe ao magistrado 

suspender o processo com a possibilidade de deferimento de antecipação de diligências 
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urgentes que podem ser prejudicadas pela suspensão. 

O legislador quando da elaboração do diploma processual silenciou a respeito da 

prescrição, de modo que a suspensão aplicada ao prosseguimento do feito para a promoção de 

exame a respeito da higidez mental do acusado não obsta o decurso do prazo prescricional. 

Renato Brasileiro sustenta que não há suspensão do procedimento investigatório em caso de 

deferimento de exame de insanidade no curso inquérito policial (LIMA, 2015). 

Após alteração trazida pela Lei 11.690 de 2008, o art. 159, caput, e seu §1°, do 

estatuto processual penal prescreve que a realização do exame pericial deve ser feita por 

apenas um perito oficial e, somente na ausência deste será necessária sua elaboração por duas 

pessoas idôneas, devendo os profissionais em todas as hipóteses portarem diploma de nível 

superior, preferencialmente na área específica. O § 7° do art. 159 ressalva o caso de perícias 

complexas, sendo entendidas por aquelas que envolvam mais de uma área de conhecimento, 

hipótese em que poderão ser designados mais de um perito oficial, bem como poderão as 

partes indicar mais de um assistente técnico. 

A indicação de assistente técnico e a elaboração de quesitos poderão ser feitas de 

modo facultativo pelos legitimados no rol do §3° do art. 159, da lei processual penal, quais 

sejam Ministério Público, assistente de acusação, ofendido, querelante e acusado. 

O caput do art. 150 dispõe que se o acusado ou indiciado estiver preso deverá ser 

internado no manicômio judiciário para a realização do exame, todavia, tratando-se de réu 

solto, permanecerá livre, devendo comparecer quando convocado, salvo se por requisição dos 

peritos de modo fundamentado, determinar o juiz de maneira excepcional a internação. 

O §1° do artigo supracitado impõe que o prazo para a elaboração do laudo é de 45 

dias, exceto se o perito demonstrar necessidade de lapso temporal maior. Caso ocorra a 

internação provisória para realização de exame e este não seja realizado dentro do prazo de 

modo não justificado, passível é o manejo de habeas corpus visando o relaxamento da 

restrição cautelar ilegal, pela interpretação do art. 647 do Código Processual Penal.  

Após a realização do exame e a confecção do laudo as partes terão acesso a prova 

pericial e poderão requerer quesitos complementares, além da oitiva do perito para 

esclarecimento do documento, por disposição do §3° do art. 159, da Decreto-Lei nº 3.689 de 

1941. Segundo o art. 181, do códex, no caso de omissões, obscuridades ou contradições o juiz 

mandará complementar ou esclarecer o laudo e poderá ordenar a procedência de novo exame 

em caso de dúvidas. 
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O código processual penal adotou o princípio do livre convencimento motivado, 

decidindo o juiz de modo fundamentado, com base nas provas colhidas durante a instrução 

criminal, conforme o art. 155, caput da legislação processual penal, que assim sistematiza: 

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em 

contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos 

elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, 

não repetíveis e antecipadas. 

A adesão ao sistema liberatório está demonstrada no art. 182 do Código de Processo 

Penal ao dispor que “o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no 

todo ou em parte”. Desta forma, poderá contrariar o laudo, devendo fundamentar sua decisão, 

sob pena de contrariar o dispositivo constitucional previsto no art. 93, inciso IX. Como aduziu 

Ponte, o poder que a lei confere ao juiz de não ficar adstrito ao laudo pericial, não o promove 

funções de expert, não pode, portanto, desconsiderar o laudo sem fundamento científico 

(PONTE, 2007). 

4.1.3. Conclusão e suas respectivas consequências 

Conclusões distintas não poderiam deixar de gerar consequências diferentes, desta 

maneira a constatação do laudo do procedimento incidente ao atestar a inexistência plena, de 

modo total ou parcial da capacidade de entendimento e autodeterminação, provoca o 

proferimento de decisões distintas, estas relacionadas as seguintes fases: investigatória, 

processual e executiva. 

4.1.3.1. Investigatória  

A autoridade policial poderá representar ao juiz competente que ordenará a 

realização de exame de insanidade mental durante a etapa do inquérito policial, de acordo 

com o §1° do art. 149, do Código Processual Penal. Sendo constatado a capacidade integral, 

seja a época da prática delituosa ou no momento atual o inquérito será remetido ao Ministério 

Público, que tomará as medidas que entender necessárias: requisição de novas diligências com 

o retorno dos autos a autoridade policial (art. 16, CPP), requerer o arquivamento do inquérito 

(art. 28, CPP) ou ainda oferecer denúncia (art. 24, CPP). 

A verificação no laudo da incapacidade parcial à época da prática delituosa 

acarretará também a possibilidade de manifestação em qualquer das formas acima 

mencionadas, requerendo o pedido de condenação. Posteriormente caso entenda o juiz ser 

necessário a aplicação de uma das modalidades de medida de segurança, promoverá sua 
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substituição após a individualização da pena, em conformidade com o art. 98 do Código 

Penal. 

Se for constatada a total incapacidade de entendimento ou de autodeterminação 

durante a prática do fato criminoso, deverá o promotor de justiça, caso entenda que o fato 

praticado constitui ilícito típico, e haja indícios de autoria e materialidade suficientes, oferecer 

denúncia, em conformidade com a previsão do art. 24, do Decreto-Lei nº 3.689 de 1941,tendo 

em vista que somente por meio de processo judicial será aplicada a medida de segurança, 

devendo requerer ao final da inicial acusatória a absolvição do agente e aplicação de medida 

de segurança. 

Por fim, se concluir o perito que a incapacidade total ou parcial é superveniente a 

prática delituosa, o membro do Parquet, presentes os indícios de materialidade e autoria 

promoverá a denúncia, devendo o magistrado assim que a receber, determinar a suspensão do 

processo, conforme o art. 152 do Lei Processual Penal, até o restabelecimento do indivíduo.  

A suspensão processual é para a proteção do acusado, o qual deve participar do 

processo, garantias resguardadas pelos princípios da ampla defesa e do contraditório que 

impedem que o processo seja julgado sem que o agente possa compreender a imputação que 

lhe é dirigida (LIMA, 2015). 

4.1.3.2. Processual 

Nesta fase constatada a capacidade plena do agente, o incidente será apensado aos 

autos e o processo correrá seu curso normalmente, podendo o réu ser condenado ou absolvido 

com base nas provas colhidas durante a instrução processual. 

Verificada a existência de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou 

retardado ao tempo da ação ou omissão capaz de suprimir completamente o entendimento ou 

o controle do indivíduo deverá ser reconhecida sua inimputabilidade, proferindo o juiz uma 

sentença absolutória, baseada no art. 386, VI e aplicando a medida de segurança.  

A determinação da medida de segurança ocorre por sentença judicial absolutória 

imprópria que impõe o cumprimento de uma das suas espécies previstas nos incisos do art. 96 

da Lei Penal após a expedição da guia de execução. A decisão tem natureza imprópria porque 

apesar de absolver o agente, lhe impõe uma sequela, qual seja uma das espécies de medida de 

segurança sob rubrica de tratamento (GRECO, 2008).  

Ao contrário verificada a semi-imputabilidade no momento da prática delituosa com 



71 

 

a diminuição da capacidade cognitiva ou de determinação do agente deverá o juiz condenar o 

acusado e só de maneira fundamentada e excepcional imporá a medida de segurança se o 

agente necessitar de especial tratamento curativo, consoante o art. 98, do Código Penal. A 

importância da individualização da pena é que ela funciona no dizer de Luiz Flávio Gomes 

como um “(...) limite da intervenção estatal, seja a título de pena, seja a título de medida ” 

(GOMES, 1993). 

A superveniência de doença ou perturbação mental no curso do processo como já 

mencionado acarreta a suspensão deste, para salvaguardar o indivíduo, retornando o curso 

apenas após o restabelecimento do réu. 

4.1.3.3. Executória 

É possível a instauração de incidente de sanidade mental durante a execução da pena 

caso seja desenvolvido algum transtorno mental, conforme previsão do art. 154, do Código 

Processual Penal. O art. 183 da Lei de Execuções Penais regulamenta que o Juiz, de ofício, a 

requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, 

poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança, seja pela supressão parcial 

ou total da capacidade. 

Em caso de patologia transitória explica Renato Brasileiro que aplica-se o art. 41 do 

Código Penal, com a transferência, sem a substituição da medida para hospital penitenciário, 

devendo, após a melhora retornar ao ambiente prisional para cumprir o prazo restante da pena 

imposta, contudo, se a mazela for duradoura ou permanente, o autor sustenta que deve haver a 

conversão (LIMA, 2015). Defende também que recuperado o agente e cessada a 

periculosidade antes da execução total da pena aplicada e convertida deve haver a 

desinternação ou liberação condicional, vedada a reversão novamente a pena privativa de 

liberdade. Não findado o estado perigoso e esgotado o prazo determinado na sentença não 

competirá mais ao juízo penal a tutela do indivíduo (LIMA, 2015). 

4.2. Estabelecimentos 

A Lei 7.210 de 1984 determina que o cumprimento da medida só se iniciará após o 

trânsito em julgado da sentença que a determinar, deve ser emitida a guia para sua execução 

da internação ou do tratamento ambulatorial pelo juízo competente, em consonância com o 

art. 171 da Lei de Execuções Penais. O estabelecimento em que devem ser cumpridas as 

medidas é Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, e, na inexistência deste ou falta de 
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vagas, em outro estabelecimento adequado. 

Para a doutrina é um hospital-presídio que tem como funções o tratamento e a 

custódia dos agentes inimputáveis ou semi-imputáveis a que se aplicam a espécie internação 

(MIRABETE, 2014). 

A Lei prevê que deverá ser dotado de características hospitalares, sendo dispensado 

na exposição de motivos da LEP a existência de celas individualizadas. Constata-se que o 

tratamento não será realizado em um hospital, mas em local que se assemelhe, sem, contudo, 

trazer a lei maiores esclarecimentos sobre a equipe profissional e a aparelhagem necessárias, 

prevendo apenas que deverá ser garantida a salubridade local. A lei é genérica e abstrata não 

trazendo a mínimo previsão para que se determine quando um estabelecimento conterá ou não 

características hospitalares. 

Tópico controvertido é o referente a possibilidade de as modalidades profiláticas 

serem realizadas em estabelecimentos privados, o que também já foi expresso neste trabalho. 

O argumento utilizado é o da dificuldade em garantir a custódia dos internos e a 

complexidade da fiscalização, que já foi esclarecido. 

4.3. Guia de Internação 

É o documento expedido após o trânsito em julgado da decisão que determina a 

absolvição do agente e comina a aplicação de uma medida de segurança, sendo também 

expedida nos casos de conversão e substituição da pena por uma das espécies de medidas de 

tratamento. Poderá ser expedida a guia de internação provisória apenas em caso excepcional e 

fundamentado, conforme a previsão do art. 319, VII, do CPP 

O art. 173 da Lei de Execuções Penais traz todas as informações que deverão constar 

da guia de internação, o qual deve contar as informações do agente, da denúncia, o laudo do 

incidente de sanidade mental que determinou sua incapacidade parcial ou total, e outras peças 

que se fizerem necessárias. Importante também determinar o prazo mínimo de duração da 

medida, pois cessado prazo, deverá o indivíduo ser submetido verificação da cessação da 

periculosidade, consoante o art. 175 da citada lei. 

Não cessada a periculosidade a guia deverá ser alterada anualmente, pois determina a 

lei que após findo o prazo mínimo e não verificada a cessação da periculosidade, o exame 

deverá ser refeito de ano em ano, segundo previsão do art. 173, §3° da legislação executória. 

4.4. Exames 
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Além do exame do incidente de sanidade mental ainda devem ser elaborados os 

exames criminológico e de personalidade quando ocorrer a internação em hospital de custódia 

e tratamento psiquiátrico, à semelhança do apenado com pena privativa de liberdade, sendo 

esta a interpretação do art. 174, da Lei 7.210 de 1984. 

Após o transcurso do prazo mínimo, que será entre 1 e 3 anos para a fixação da 

medida de segurança ou de 1 ano para a sua conversão, será realizado o exame para 

verificação da cessação da periculosidade por meio de perícia médica. O laudo do exame será 

juntado a um relatório detalhado elaborado pela autoridade administrativa e remetido ao juiz 

responsável pela execução, de acordo com os incisos do art.175 da Lei de Execuções Penais. 

Posteriormente serão ouvidos o Ministério Público e do curador ou defensor que poderá 

requerer diligências no prazo de três dias e após a colheita de todas as provas necessárias 

decidirá o juízo sobre a revogação ou permanência da medida. 

Mirabete afirma que preferencialmente o exame deve ser elaborado pela equipe 

médica que acompanhou o tratamento do paciente (MIRABETE, 2014), e tem como prazo 

máximo para a sua elaboração 45 dias, salvo em caso de necessidade fundamentada pelos 

peritos. No laudo deve constar a doença ou perturbação e se esta e a periculosidade ainda 

persistem. 

A exposição de motivos da Lei de Execuções Penais no item 15829 estabelece que a 

pesquisa sobre a condição dos internados ou dos submetidos a tratamento ambulatorial deve 

ser estimulada com rigor científico e atenção. 

A lei reserva ainda a possibilidade de antecipação do exame de modo extraordinário, 

que deverá ser requerida fundamentadamente pelo Ministério Público ou interessado, seu 

procurador ou defensor, ao juiz que decidirá, cabendo ainda recurso de agravo em execução 

da decisão como prevê o art. 197, da Lei 7.210 de 1984. Comprovada a cessação poderá o juiz 

decidir pela desinternação ou cessação conforme previsão do Código Penal. 

  

                                                 
29 Conforme o site http://docslide.com.br/documents/exposicao-de-motivos-da-lep-anexo-ii.html, acesso em 10 

de março de 2016 

http://docslide.com.br/documents/exposicao-de-motivos-da-lep-anexo-ii.html
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5. Interpretação da Medida de Segurança à luz da Constituição Democrática 

de 1988 e sua conformação à Lei da Reforma Psiquiátrica de 2001 

As medidas de segurança foram tratadas por leis penais que foram promulgadas antes 

da Constituição de 1988, é necessário fazer-se uma releitura do instituto adequando-o aos 

mandamentos e princípios constitucionais. Dentre estes, os princípios da dignidade humana e 

da igualdade são fundamentais para uma interpretação constitucional, pois regem não apenas 

as relações entre o Estado e os cidadãos, mas também dos homens entre si. 

5.1. Direitos e Princípios Constitucionais Aplicáveis às Medidas de Segurança 

5.1.1. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

A dignidade não é apenas um princípio a ser ponderado quando da análise de casos 

concretos, a Constituição em seu inciso III, art. 1º, o elenca como um fundamento da própria 

República Federativa brasileira. A dignidade humana está ligada a todo ser humano, à sua 

existência que é personalíssima e não pode ser repetida. Cada ser humano é dotado de 

características que o individualizam. 

Ressalte-se que a constituição garantiu no caput e incisos dos artigos 5º e 6º direitos 

fundamentais que serão exercidos, por cada pessoa. Assim a dignidade humana na visão de 

Kant, apresentada pelo autor Fabio Konder Comparato consiste na ideia de que o ser humano 

existe como um fim em si mesmo e não como meio para a realização de determinada vontade 

(COMPARATO, 2006). A concepção de ser humano impede a restificação do homem como 

mero instrumento para a realização de fim diverso de si mesmo. 

Zisman evidencia a noção de respeitabilidade mínima a qual independeria do caráter 

da pessoa e, portanto, de suas concepções e subjetividades, vinculando-se apenas a existência 

humana e efetivada com a preservação dos direitos fundamentais e tratamento digno 

(ZISMAN, 2005). Neste sentido a dignidade teria uma função dúplice, em sua faceta positiva 

seria a consagração ao pleno desenvolvimento de cada ser humano e no plano negativo obsta 

que o indivíduo como pessoa humana sofra humilhações (CARVALHO, 2001). O texto 

constitucional é a base normativa para que o Estado promova a proteção e efetivação dos 

direitos dos indivíduos. 

A desconsideração dos portadores de transtornos mentais como seres humanos, 

dotados de dignidade humana e detentores de direitos fundamentais é arbitrária e viola 

diretamente mandamentos constitucionais inerentes a própria razão de ser do Estado. Não 
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pode a sociedade selecionar estes indivíduos e com base em algumas características que 

considera indesejáveis estigmatiza-los, retirando-lhes todos os direitos, inclusive o de ser, de 

existir e o de tomar consciência de sua condição como indivíduo detentor de inúmeros 

direitos. 

Em uma passagem na obra A Instituição Negada, Basaglia afirma que trabalhou em 

um hospital psiquiátrico, onde um paciente era responsável por acordar o enfermeiro do turno 

da noite de meia em meia hora para que este marcasse sua folha de ponto como deveria fazer. 

Explica o autor que o sistema consistia em incumbir um dos pacientes de separar o fumo de 

um cigarro de migalhas de pão, o que durava cerca de meia hora, então após a conclusão da 

tarefa o enfermo acordava o enfermeiro, e este marcava o ponto e depois voltava a dormir, 

enquanto o paciente aquele recebia o fumo como pagamento, sendo-lhe repassado o trabalho 

ou transferido para outro interno (BASAGLIA, 1991). 

Vários livros apresentam denúncias de arbitrariedades perpetradas contra portadores 

de transtornos mentais. A história mostra que o Estado por várias vezes se voltou contra os 

cidadãos apesar de desenvolvido como entidade destinada a garantia da proteção dos direitos 

destes. Nos Manicômios Judiciários também são violados inúmeros direitos dos pacientes por 

praticadas realizadas por integrantes instituição. Contudo, não é dado aos portadores de 

transtornos mentais os não tem poder para contestar, sendo qualquer manifestação opositora 

considerada como sintoma da doença . 

Elza Ibrahim afirma que dentro de instituições totais há uma relação de poder, de 

dominação, onde são acentuados o controle e a vigilância sobre a vida dos pacientes, contra 

quem são impostos padrões e normas morais na tentativa de adaptá-los ao modelo que é 

determinado pelos detentores do poder, os profissionais atualmente denominado Hospital de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico (IBRAHIM, 2014). As normas definidas impedem 

qualquer possibilidade de individualização, não há espaço para a manifestação pessoal 

processo definido como “mortificação do eu” por (GOFFMAN, 1974). 

Ao descrever o local a autora na referida obra fala sobre as condições dos banheiros 

das enfermarias, esclarece que no local não havia porta e explica ainda o que era o “boi”, 

buraco no chão, destinado para que os pacientes fizessem suas necessidades biológicas, ao 

invés de um vaso sanitário.  

Fica evidente a partir de tais registros que não há tratamento digno, e que os 

portadores de transtornos mentais não são considerados como seres humanos, mas como uma 
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parte da instituição que precisa ser controlada, permanecendo no silêncio, assim como 

cadeiras, paredes e grades. Não obstante a Resolução 1598 de 2000 do Conselho Federal de 

Medicina em seu art. 2º, preveja como responsabilidade do diretor técnico, do diretor clínico e 

dos médicos que prestam assistência a pacientes psiquiátricos garantir que os pacientes sejam 

tratados com respeito e dignidade, é sabido que as violações continuam acontecendo. 

5.1.2. Princípio da Igualdade 

O texto constitucional garantiu no caput do art. 5° a igualdade de todos perante a lei 

e uma série de direitos fundamentais inscritos em seus incisos, como a vedação ao tratamento 

desumano e degradante. A despeito das garantias dispostas no art. 5°, as situações 

mencionadas no tópico anterior comprovam o desrespeito com o texto constitucional. 

No art. 6° estão positivados os direitos fundamentais sociais, dentre eles o direito à 

saúde destinado a todas as pessoas, acompanhando a determinação do art. 3°, inciso III da 

Constituição da República Federativa brasileira de 1988 que prevê como objetivo 

fundamental a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação. Assim o Estado é responsável por todos os 

cidadãos, inclusive pelas pessoas portadoras de transtornos mentais devendo trata-los de 

modo igualitário. 

O tratamento dado a um indivíduo que cumpre medida de segurança, se baseia em 

um juízo de prognose incerto e abstrato de que por ser “doente” ou “perturbado” o paciente 

provavelmente voltará a delinquir. Ocorre que para um indivíduo considerado imputável, 

ainda que este apresente possibilidade de reincidir na prática criminosa, após cumprida a pena 

impõe-se a sua liberdade, não podendo a punição se protrair no tempo me modo eterno, pelo 

provável retorno a perpetração de crimes. Contudo, o mesmo não acontece com os 

inimputáveis e semi-imputáveis para os quais o argumento da periculosidade serve como 

sustentação de decisão completamente oposta, ferindo os princípios da igualdade e da 

proporcionalidade. 

5.1.3. Direito a saúde 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 garantiu a todos os 

cidadãos brasileiros o direto a saúde prescrito no caput do art. 6°. O direito a saúde é um 

direito fundamental e deve ser gozado por todos, sendo inclusive a responsabilidade dos entes 

federados solidária na assistência à saúde, como reafirmou o Supremo tribunal Federal por 
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decisão tomada na análise do Recurso Extraordinário (RE) 855178, de relatoria do ministro 

Luiz Fux. Senão vejamos: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto 

por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 

 

(STF - RG RE: 855178 PE - PERNAMBUCO 0005840-11.2009.4.05.8500, Relator: 

Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015,  Data de Publicação: DJe-050 

16-03-2015) 

O Estado em todas as suas esferas é responsável por todos os cidadãos, inclusive 

pelas pessoas portadoras de transtornos mentais devendo assegurar-lhes como parte integrante 

o direito à saúde o tratamento mais adequado. 

A resolução n. 1.598 de 2000 do Conselho Federal de Medicina em seu art. 1º diz 

que é dever do médico assegurar a cada paciente psiquiátrico seu direito de usufruir dos 

melhores meios diagnósticos cientificamente reconhecidos e dos recursos profiláticos, 

terapêuticos e de reabilitação mais adequados para sua situação clínica. 

5.2. Análise e Aplicação da Lei 10.216 de 2001 ao instituto da Medida de 

Segurança  

A Lei da Reforma Psiquiátrica de acordo com sua ementa trata da proteção e dos 

direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em 

saúde mental e não é dirigida apenas para os profissionais da área de saúde, mas também ao 

estado e a familiares dos portadores de transtornos mentais. 

Seguindo o mandamento constitucional o art. 1° da lei anti-manicomial traz uma 

previsão muito importante, com fundamento no art. 3°, IV da CRFB de 1988, o qual é um dos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Deve o Estado promover o bem de 

todos, uma vez que todos os seres humanos são detentores de dignidade, independentemente 

de serem ou não portadores de quaisquer espécies de transtornos.  

O texto do art. 1° assegura o direito e a proteção das pessoas acometidas de 

transtorno mental, vedando qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, 
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orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos 

e ao nível de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, bem como quaisquer outras. 

O art. 4° da Resolução 1.59830 de 2000 do Conselho Federal de Medicina, que antecede a Lei 

10.216 prevê que o diagnóstico de uma doença psiquiátrica é um procedimento médico que 

devendo ser realizado de acordo com os padrões médicos aceitos internacionalmente, e proíbe 

que se fundamente no status econômico, político, social ou orientação sexual, na pertinência a 

um grupo cultural, racial ou religioso, ou em qualquer outra razão não diretamente 

significativa para o estado de saúde mental da pessoa sob exame. 

Em consonância com os princípios administrativos, principalmente o da publicidade 

vem o texto do art. 2° do referido diploma legal, posto que nos atendimentos em saúde 

mental, de qualquer natureza, não só a pessoa, mas também seus familiares ou responsáveis 

serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo. 

Podendo a família no caso de violação de direitos tomar as medidas necessárias. 

No inciso I o acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas 

necessidades, também relacionado com a supramencionada resolução que no art. 1° traz como 

dever do médico assegurar a cada paciente psiquiátrico seu direito de usufruir dos melhores 

meios diagnósticos cientificamente reconhecidos e dos recursos profiláticos, terapêuticos e de 

reabilitação mais adequados para sua situação clínica. 

O inciso II o direito ao tratamento com humanidade e respeito e no interesse 

exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, 

no trabalho e na comunidade, que tira seu fundamento de validade do texto constitucional 

quando este afirma que ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. Não 

importa qual seja a modalidade de tratamento aplicada deverá sempre o paciente ser tratado 

de acordo com sua condição inerente de ser humano, observando-se que se dirigia a um 

indivíduo e não a um objeto (SANTORO FILHO, 2014). 

A proteção contra qualquer forma de abuso e exploração, vem inscrito no inciso III e 

também se relacionado ao homem como um fim em si mesmo e não como um objeto utilizado 

para o estudo da patologia que o aflige. 

O sigilo das informações prestadas protege e efetiva os direitos a privacidade e 

intimidade do portador de transtorno mental. 

                                                 
30 Conforme pode ser visto o site http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2000/1598_2000.htm, acesso 

em 12 de março 2016. 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2000/1598_2000.htm
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O inciso V é constantemente violado durante a execução das medidas de segurança, 

conforme narrativa da psicóloga Elza Ibrahim que trabalhou durante 27 anos no Hospital de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho em seu livro “Manicômio Judiciário: da 

memória interrompida ao silêncio da loucura. É o direito à presença médica, em qualquer 

tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária. 

O livre acesso aos meios de comunicação é fundamental para que o paciente não 

perca totalmente o contato com o mundo extramuros e seus acontecimentos, além de ser 

importante para que tendo contato com sua família possa relatar eventuais violações que tenha 

sofrido. 

O paciente tem o direito de receber o maior número de informações a respeito de sua 

doença e de seu tratamento, uma vez que como pessoa deve participar ativamente de sua 

recuperação não sendo reduzida sua condição a de mero espectador. 

O inciso VIII evidencia que a internação será sempre exceção, devendo o tratamento 

ser em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis, é importante que este 

direito seja observado também na execução das medidas de segurança, tendo em vista que o 

tratamento ambulatorial não priva o contato do paciente com a família, sendo menos hostil. O 

mesmo é visualizado no inciso IX ao dispor que deve o paciente ser tratado, 

preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental. 

O Estado é responsável pelo desenvolvimento da política de saúde mental, 

assistência e promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida 

participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde 

mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos 

portadores de transtornos mentais. Não poderia ser diferente, pois se por decisão do Estado-

Juiz há a privação da liberdade, com a aplicação compulsória de um tratamento, será o Estado 

responsável por zelar pela eficiência deste. 

Neste ponto é interessante ressaltar o que diz Basaglia ao informar que não pode a 

organização se basear exclusivamente no princípio da autoridade como forma de defender a 

ordem e eficiência, destruindo o paciente, objetivando-o e coisificando-o, para a consecução 

de tal fim, fazendo com que perca sua identidade como ser humano (BASAGLIA, 1991). 

Não pode trata-los, seja nos nosocômios tradicionais, seja nos manicômios 

judiciários, como parte da infraestrutura dos hospitais, deve voltar-se antes para o portador do 

transtorno, enxergando-o como um indivíduo com possibilidades e não o estigmatizar como 



80 

 

um doente. Não se deve buscar uma cura, mesmo porque, os transtornos mentais não têm 

tratamentos diretos e definidos. 

Atente-se que a internação não deve ser a mera institucionalização, com a exclusão 

total do meio social. Em alguns casos, a segregação ocasionada pela internação é apenas mais 

uma forma de desprezo, pois anteriormente não foi aceito pela família, pelo meio escolar e 

por todos os demais ambientes no qual foi inserido. Conforme preleciona o art. 4° da Lei 

10.216/01 a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os 

recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Assim a preferência deve ser pelo 

tratamento ambulatorial, para que o paciente não perca sua identidade pessoal ou familiar. 

O tratamento deve visar, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente 

no seio familiar e da comunidade onde habitava. Realidade que não é a prática nos 

manicômios judiciários, muitos pacientes estão a tanto tempo internados que seus laços 

familiares se fragilizam ou acabam se dissolvendo, como o caso do paciente Nilo, contada 

pela defensora Patrícia Magno na Revista da OAB31. A defensora narra que em 2002 

trabalhava na Vara de Execuções Penais se deparou com a situação de um paciente, em que no 

seu processo existiam várias manifestações do Ministério Público e da Defensoria, onde as 

instituições discutiam de quem seria a responsabilidade para localizar a respectiva família. 

Quando retornou ao Nuspen novamente e perguntou por Nilo recebeu como resposta que este 

tinha morrido dentro do Manicômio. 

O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer 

assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de 

assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros, conforme o §2°, art. 4° da 

referida lei. 

No §3° há uma vedação muito importante, porque se a função é o tratamento não há 

porque a internação ocorrer em local diverso de um hospital, logo é vedada a internação de 

pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou 

seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2° e que não assegurem aos 

pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2°. 

Em caso de paciente que esteja há longo tempo hospitalizado ou para o qual se 

caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou 

de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação 

                                                 
31 Revista Tribuna do Advogado, ano LXIV, número 546, março de 2015, p. 15. 
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psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão 

de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, 

quando necessário. 

Segundo o art. 6° a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo 

médico que caracterize os seus motivos, porém para a aplicação da medida de segurança 

exige-se mais do que um laudo, mas efetiva decisão judicial, a qual deverá ser fundamentada 

por se tratar de hipótese de restrição de um direito fundamental, qual seja o de liberdade. 

A medida de segurança, seria, portanto, espécie do gênero de internação compulsória, 

posto ser determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará 

em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, 

dos demais internados e funcionários. 

Devendo nas incidências das causas previstas no art. 10, quais sejam evasão, 

transferência, acidente, intercorrência clínica grave e falecimento serão comunicados pela 

direção do estabelecimento de saúde mental aos familiares, ou ao representante legal do 

paciente, bem como à autoridade sanitária responsável, no prazo máximo de vinte e quatro 

horas da data da ocorrência. 

Por fim, o último ponto a ser levantado não pode ser solucionado pela aplicação 

analógica da lei anti-manicomial. O tempo de duração da medida de segurança no Código 

Penal brasileiro, é tratado no § 1°, do art. 97, ao informar que tanto para a internação quanto 

para o tratamento ambulatorial, modalidades de realização de tratamento sua duração será por 

tempo indeterminado, perdurando até a cessação da periculosidade. 

A maior controvérsia se encontra nesta cessação, esta categoria/critério abstrato e de 

difícil análise, delegado a ser decifrado pelos psicólogos/psicanalistas, responsáveis por 

definir em seus laudos se o infrator é perigoso e se cometerá novos crimes. Os laudos 

elaborados pelos peritos são sempre destinados a embasar decisões judiciais. 

Caso o laudo indique através de testes realizados que o acusado tem a possibilidade 

de cometer delitos futuros, não terá cessado a sua periculosidade e consequentemente não 

poderá deixar a instituição em que se encontra, extrapolando, assim, a resposta que deve ser 

dada pelo direito penal, vez que sua tutela deve ser a última ratio, ou seja, a última forma 

racional de punir. Deve-se considerar que o direito penal pune fatos, fatos estes que já foram 

praticados, logo, passados, e não fatos futuros, imperativa, portanto, uma limitação ao poder-

dever de punição do Estado.  
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A punição de fatos futuros não está em consonância com a Constituição Republicana, 

seria inconstitucional a aplicação de uma sanção, qual seja, a medida de segurança, haja vista 

que sua justificação não é um ilícito penal cometido pelo indivíduo, mas sim uma 

“característica/qualidade” inerente a este que o torna “anormal” e “perigoso”, o que configura 

um direito penal do autor, advindo a partir deste momento uma segregação, que pode não 

mais ter fim. 

Por fim, o art. 11 da Lei 10.216 de 2001 protege o paciente de ser visto unicamente 

como um depositário da doença, um objeto onde o que importa não é o ser humano, mas sim a 

patologia, que será estudada através do corpo do indivíduo, ao prever que pesquisas 

científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos não poderão ser realizadas sem o 

consentimento expresso do paciente, ou de seu representante legal, e sem a devida 

comunicação aos conselhos profissionais competentes e ao Conselho Nacional de Saúde. 
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CONCLUSÕES 

Tendo em vista os objetivos dessa monografia, é possível concluir que o as medidas 

de segurança para muito além do previsto no Código Penal, envolve não apenas questões 

relacionadas a área jurídica, existe uma série de outras ciências as quais se delega a função de 

justificar sua aplicação. Os diversos saberes envolvidos tornam as medidas profiláticas um 

instituto complexo e dificultam sua compreensão. 

A interdisciplinaridade demonstra a necessidade dos profissionais do direito de 

dialogarem com outros profissionais, como médicos, psicólogos, psicoterapeutas, entre 

outros, auxiliando no entendimento e execução da medida. Não se pode pretender, assim, um 

emprego acrítico das medidas de segurança, uma vez que muitos magistrados se utilizam de 

conceitos abstratos em suas fundamentações, como o de periculosidade, o de “cura” expressão 

atualmente criticada pelos profissionais da área de saúde. 

Outra conclusão muito importante é sob qual ótica deve ser observada a finalidade do 

instituto. Estaria a medida de segurança voltada para a proteção da sociedade? Ou voltar-se-ia 

ao paciente portador de transtorno mental e seu tratamento? Evidente que neste trabalho se 

defende o aspecto terapêutico da medida de segurança, que deve servir não como uma forma 

de punição ou segregação do agente, total ou parcialmente incapaz que pratica um delito, mas 

sim como um efetivo tratamento, buscando não a sua cura, mas a possibilidade de retorno 

deste ao seio familiar e social. 

É sustentado neste trabalho uma visão humanista do portador de transtorno mental, 

sendo este um indivíduo detentor de diversos direitos. Como dizia Lopes “(...)a cidadania 

passa a ser um direito que torna todo cidadão um protagonista na construção de sua própria 

história, e não apenas um simples espectador” (LOPES, 2006). 

Busca-se ainda a solução das antinomias aparentes entre a Lei 10.216 e as demais 

legislações penais que versem sobre as medidas de segurança, pelo critério cronológico, 

devendo prevalecer a lei da reforma psiquiátrica, por ser mais recente e regular de maneira 

mais detalhada o modelo de assistência social que deve ser implementado também para os 

inimputáveis e semi-imputáveis. 

Por fim, defende-se que a internação deve ser espécie excepcional e que a sua 

duração como qualquer outra modalidade deverá ter prazo determinado, protegendo-se os 
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portadores de transtornos mentais que praticam crime, a semelhança do que se faz com os 

indivíduos imputáveis que apresentam probabilidade de reiteração criminosa. Adote-se, ainda, 

além de todos os argumentos trazidos ao longo do presente trabalho, mais um, o de que 

cessado o prazo da intervenção Estatal, seja modalidade preventiva ou restritiva, extinta 

estaria a medida de segurança, pois, a visão do direito penal como última forma racional de 

punir, somada a existência de recurso na esfera civil, qual seja o instituto da interdição que 

pode inclusive ser requerida pelo Ministério Público, obsta a aplicação de forma infinita das 

medidas de tratamento.  
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