
GABRIEL SILVA COSTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PERICULOSIDADE CRIMINAL: 

UMA DISCUSSÃO CONCEITUAL EM EVOLUÇÃO 

 

Dissertação de Mestrado 

Orientador: Professor Doutor Roberto Augusto de Carvalho Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

 

São Paulo - SP 

2019 



2 
 

GABRIEL SILVA COSTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PERICULOSIDADE CRIMINAL: 

UMA DISCUSSÃO CONCEITUAL EM EVOLUÇÃO 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora 

do Programa de Pós-graduação em Direito, da 

Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, como exigência parcial para a obtenção 

do título de Mestre em Direito, na área de 

concentração Direito Penal, Medicina Forense 

e Criminologia, sob orientação do Professor 

Doutor Roberto Augusto de Carvalho Campos. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

 

São Paulo - SP 

2019 

 

 



3 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço, inicialmente, a Deus, que me deu força e inspiração para realizar este 

trabalho, mesmo nos momento mais difíceis ou quando os dilemas pareciam 

intransponíveis. 

Agradeço ao meu pai, que onde quer que esteja saberá que este trabalho nada mais é que 

o fruto de uma semente há muito tempo plantada em minha alma, e às minhas mães, que 

com força, carinho e afeto permitiram que eu hoje aqui estivesse. 

Agradeço especialmente ao meu orientador, professor Roberto, que além de acolher a 

mim e ao meu projeto, acreditando no potencial das minhas ideias, sempre esteve 

presente ao longo do desenvolvimento desta dissertação, incentivando-me a desenvolvê-

la em todas as suas potencialidades. 

Agradeço também à minha noiva Beatriz, que não apenas compartilhou toda essa 

caminhada comigo, como também me deu forças para que continuasse sonhando e 

buscando meus objetivos. Esse caminho não faria o menor sentido sem ela. 

Agradeço, ainda, as essenciais contribuições formuladas pela banca de qualificação 

composta pelos professores Alvino Augusto de Sá e Ivanira Pancheri, cujas relevantes 

críticas e apontamentos foram decisivos para os rumos desta pesquisa. 

Agradeço, também, ao Dr. João Batista Gonçalves, que sempre apoiou as minhas 

atividades acadêmicas, e aos meus colegas de trabalho, que tornam os dias de trabalho 

mais leves. 

Agradeço a todas as pessoas que me apoiaram, desde o projeto até o depósito desta 

dissertação, em especial a Daiana Santos Ryu e Chiavelli Facenda Falavigno, pelo 

auxílio nos momentos finais deste trabalho, bem como pelos bons momentos que 

passamos juntos.  

Agradeço à Biblioteca da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, à Biblioteca 

do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e à Biblioteca da Georg-August-

Universität Göttingen, onde obtive boa parte do material necessário à pesquisa. 

Agradeço, por fim, a todas as pessoas que contribuíram de alguma forma para que este 

trabalho pudesse ser realizado. 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu pai Araken,  

cujas lições jamais serão esquecidas. 

Às minhas mães Carmem e Nini,  

pelo conforto que só o coração de mãe sabe dar. 

À Beatriz, 

pelo amor com que apoia todas as minhas loucuras. 

4 
 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não se sabia já quem estava são,  

nem quem estava doido. 

Machado de Assis, O alienista. 

 



6 
 

COSTA, Gabriel Silva. A periculosidade criminal: uma discussão conceitual em 

evolução. 2019. 241 p. Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

São Paulo. 2019.  

 

RESUMO 
 

O presente estudo objetiva analisar o conceito de periculosidade criminal como 

elemento legitimador da intervenção penal, abordando sua construção teórica no campo 

do Direito Penal, bem como na Medicina e na Psicologia, áreas das quais extrairia sua 

legitimação extrajurídica como prognóstico de reincidência delitiva. Cuida, outrossim, 

de expor o desenvolvimento da avaliação de risco de violência como instrumento 

supostamente apto a superar as dificuldades inerentes à periculosidade criminal, não 

ignorando as críticas tecidas pela literatura especializada, sobretudo no que tange à 

capacidade preditiva e ao considerável número de falsos positivos. Apresenta, 

igualmente, um breve panorama da aplicação das medidas de segurança no país, com 

destaques para os critérios da perícia médica realizada em sede de Execução Penal e 

para as características majoritariamente sancionatórias das medidas de segurança 

criminais. Conclui, enfim, pela inexistência de elementos estatisticamente fundados, 

seja sob a perspectiva da reincidência ou da efetividade do prognóstico, a justificar o 

conceito de periculosidade criminal, bem como um tratamento diferenciado entre 

imputáveis e inimputáveis, especialmente no que concerne ao tempo de duração da 

intervenção penal.  A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica e legislativa. 

 

Palavras-chave: Direito Penal; Periculosidade criminal; Doentes mentais; Risco de 

violência; Capacidade preditiva; Reincidência; Estigma; Proporcionalidade. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims at analyzing the concept of dangerousness as a legitimizing 

element of criminal intervention, addressing its theoretical construction in the field of 

Criminal Law, as well as in Medicine and Psychology, areas from which it would 

extract its extrajuridical legitimation as a prognosis for delinquent recidivism. It also 

seeks to expose the development of the violence risk assessment as an instrument 

supposedly able to overcome the difficulties inherent in criminal dangerousness, not 

ignoring the criticisms made by the specialized literature, especially with regard to 

predictive capacity and the considerable number of false positives. It also presents a 

brief overview of the application of security measures in the country, highlighting the 

criteria of the medical examination carried out in Criminal Enforcement and the 

characteristics that are mostly sanctioned by the criminal security measures. It 

concludes, finally, by the lack of statistically based elements, either from the 

perspective of the recidivism or the effectiveness of the prognosis, to justify the concept 

of criminal dangerousness, as well as a differentiated treatment between imputable and 

unputable, especially with regard to the duration of the criminal intervention. The 

methodology used is bibliographic and legislative research. 

 

Keywords: Criminal Law; Criminal dangerousness; Mentally ill; Risk of violence; 

Predictive capacity; Recidivism; Stigma; Proportionality. 
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INTRODUÇÃO 

 

A reforma da Parte Geral do Código Penal, levada a efeito em 1984, trouxe 

ao Direito Criminal brasileiro um sistema de dois caminhos alternativos e excludentes. 

Um eixo principal, destinado à grande maioria dos agentes, considerados imputáveis, e 

um caminho outro, à periferia do universo das penas privativas de liberdade e restritivas 

de direitos, reservado apenas para aqueles que, segundo os ditames da lei, não teriam 

uma adequada (ou completa) compreensão da ilicitude do que faziam, ou ainda, não 

teriam capacidade de determinar-se ante uma possível compreensão
1
. 

Partia-se, assim, de um vetusto modelo de sobreposição, em que ao agente 

imputável, dentro de determinadas condições, poder-se-ia aplicar, sucessivamente
2
, 

pena e medida de segurança para um sistema em que esta última restringe-se tão 

somente aos agentes “perigosos”, inimputáveis ou semi-imputáveis psíquicos, 

essencialmente portadores de doença mental (CARVALHO, 2015, p. 504)
3
. 

Se por um lado a culpabilidade é o esteio em que se sustenta a pena 

tradicional, a periculosidade encampa o cenário das medidas de segurança, dando-lhes 

argumento para a efetiva restrição da liberdade, por vezes perpétua4, de indivíduos 

portadores de sofrimento psíquico que praticaram atos previstos como infração penal 

pela legislação brasileira5. 

                                                           
1
 De acordo com o Código Penal brasileiro: “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 

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). Redução de pena. 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. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984)”. 
2
 Como observa SALVADOR NETTO, “o sujeito poderia ser submetido à pena (por razões de justiça) e 

posteriormente à medida de segurança (por razões de prevenção)” (2017, p. 264). 
3
 Nesse sentido, “[c]om o advento da nova Parte Geral do CP, tornou-se juridicamente impossível a 

imposição de medida de segurança, por periculosidade real ou presumida, aos agentes plenamente 

imputáveis. Com a abolição da medida de segurança para os imputáveis, essa extinção opera 

retroativamente, estendendo-se aos fatos cometidos anteriormente à vigência da Lei 7.209/1984. 

Jurisprudência do STF.” (HC 68.571, rel. min. CELSO DE MELLO, j. 1º-10-1991, 1ª T, DJ de 12-6-

1992). 
4
 Em estudo realizado em Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTPs) nos Estados da Bahia 

e Minas Gerais, constatou-se ao menos dez doentes mentais internados há mais de 30 anos, sendo que um 

deles já se encontrava recluso há 46 anos (DINIZ; PENALVA, 2011, pp. 19-20).   
5
 Como refere CARVALHO, “[o] tipo ideal (ou o estereótipo teórico) que contrapõe a capacidade de 

culpa (culpabilidade) é a condição ou potência de perigo (periculosidade)” (2015, p. 502). 
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Uma breve observação permite constatar que muitos são os estudos sobre a 

culpabilidade, tomando a atenção de quase todos os pensadores do Direito Penal6, não 

se podendo afirmar o mesmo, no entanto, da periculosidade criminal (ULHOA, 2008, p. 

334), construção teórica aceita e repetida, por vezes sem maior reflexão, pelos 

doutrinadores e pelos aplicadores do Direito Criminal. 

É exatamente esse alheamento doutrinário e jurisprudencial que justifica a 

realização deste estudo, o qual tem por objetivo, fundamentalmente, analisar a solidez 

do conceito de periculosidade criminal adotado pelo Direito Penal brasileiro como 

justificativa para a existência, imposição e manutenção das medidas de segurança sobre 

os doentes mentais infratores. 

Não se trata, como se pretende demonstrar ao longo deste trabalho, de uma 

simples questão terminológica, facilmente solucionável por uma elucidação ou 

substituição de termos, mas da necessidade de perquirir como a periculosidade criminal 

atua conformando o vetor conceitual que legitima um sistema criminal paralelo, 

intocado pela culpabilidade criminal e que justamente por esta razão tende a se afastar 

das valiosas garantias dela decorrentes (ANTUNES, 2016). 

A periculosidade criminal constitui, desse modo, o ponto nevrálgico para 

intervenção penal sobre os inimputáveis e semi-imputáveis no ordenamento jurídico 

brasileiro. Não obstante, o referido conceito é objeto de inúmeras críticas, tanto de 

ordem jurídica, como dos campos da Psiquiatria e Psicologia – chegando inclusive a ser 

proscrito por resolução do Conselho Federal de Psicologia7 –, não havendo qualquer 

sinal de consenso na doutrina ou na literatura especializada. 

Logo, afigura-se necessário revisitar o conceito de periculosidade criminal, 

percorrendo o influxo histórico em que este foi gestado, consolidando sua formulação 

teórica e verificando se procedem as críticas jurídicas e extrajurídicas a ele opostas, de 

forma a buscar subsídios para responder às seguintes questões, que direcionarão o 

escopo deste estudo: 

                                                           
6
 A título de exemplo, os trabalhos específicos de ROXIN (1981), JAKOBS (1997), CAMARGO (1994), 

BACIGALUPO (2011) e TANGERINO (2014). Por sua vez, ressalta GARAY que “aunque existen varios 

excelentes trabajos sobre la materia, la doctrina se ha ocupado hasta ahora relativamente poco de los 

problemas inherentes a las medidas de seguridad, o como mínimo se ha ocupado menos de esta parcela 

que del Derecho penal ‘de las penas’” (2014, p. 64). 
7
 O que será abordado mais detidamente no tópico 2.2.3. 
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i) Como se formula o conceito de periculosidade em Direito Penal? Em que 

medida esse conceito se diferencia da culpabilidade como elemento legitimador da 

intervenção criminal? 

ii) Existem fundamentos científicos (extrajurídicos) para a enunciação de 

um juízo de periculosidade criminal? Como as demais áreas do conhecimento 

envolvidas tratam da matéria? 

iii) Qual a realidade brasileira quanto à aferição pericial da periculosidade? 

Quais os critérios usualmente empregados? Em que medida essa realidade reflete os 

avanços diagnósticos encontrados? Por sua vez, quem são os doentes mentais infratores 

selecionados pelo sistema penal? A Execução Penal atende ao objetivo de tratar sua 

doença mental e arrefecer sua periculosidade criminal? 

iv) Como se realiza o contraste do argumento médico-psiquiátrico? Em que 

medida a probabilidade se imuniza à contradição? A periculosidade atinge um standard 

probatório suficiente à supressão prolongada da liberdade do doente mental infrator? 

v) Em uma perspectiva de risco, há elementos a sustentar uma excepcional 

segregação dos doentes mentais? Eles reincidem em maior proporção que os 

imputáveis? Há uma distribuição equilibrada de risco entre sociedade e inimputável?  

vi) A periculosidade criminal, como conceito legitimador da intervenção 

criminal sobre os doentes mentais, é compatível com um Direito Penal do fato ou 

representa uma aproximação ao Direito Penal de autor? A associação entre 

comportamento violento e doença mental é estatisticamente fundada? Em que medida a 

reforma psiquiátrica altera o quadro dos doentes mentais infratores no Brasil? 

Dessa forma, a presente dissertação, sem a pretensão de encerrar um extenso 

e complexo debate acerca da matéria, ou mesmo oferecer-lhe respostas definitivas, 

almeja, por meio de ampla revisão bibliográfica
8
, contribuir com a oferta de substrato 

para a discussão das questões levantadas. 

                                                           
8
 A referida revisão bibliográfica abrangerá não somente a doutrina e literatura brasileiras, como também, 

na medida do possível, contribuições advindas de estudos estrangeiros, sobretudo de países como 

Espanha, Portugal e Estados Unidos da América, em que o debate acerca da matéria deste estudo 

encontra-se mais avançado e consolidado, com potencial para contribuir com as análises que aqui se 

pretende realizar. 
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Com esse objetivo em mente, o estudo será dividido em seis capítulos, os 

três primeiros destinados à consolidação do quadro teórico existente sobre matéria, 

acrescido de um panorama das realidades forense e de Execução Penal no Brasil, 

seguidos de outros três capítulos destinados a concentrar os questionamentos à 

periculosidade como conceito legitimador da intervenção penal sobre os doentes 

mentais infratores.   
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1. DA CULPABILIDADE À PERICULOSIDADE CRIMINAL: A VÁLVULA DE 

ESCAPE DO SISTEMA PENAL DA CULPA 

 

 

Inobstante absolvido (impropriamente), por ausência de culpabilidade, 

pressuposto para a existência de crime (em sua acepção prevalente, fato típico, 

antijurídico e culpável), o doente mental, inimputável ou semi-imputável nos termos da 

lei, recebe uma resposta estatal por representar um perigo a si mesmo e, especialmente, 

à sociedade em que vive9. 

Trata-se, com efeito, de uma válvula de escape do sistema penal geral, que 

com fins preventivos
10

 contorna o mecanismo que FOUCAULT denominou de 

princípio da porta giratória, em que quando um quadro psicopatológico entra em cena, 

a criminalidade e o sistema repressivo penal devem desaparecer (2001, p. 39), por se 

pautarem na reprovabilidade de um agente que tinha consciência e controle do ato que 

praticou11. 

É exatamente esta saída aos excluídos do sistema penal tradicional12 que 

será abordada neste capítulo, sob a perspectiva da aparente superação do conceito de 

                                                           
9
 Como anotam CARVALHO e WEIGERT, “[e]m razão da inimputabilidade ser uma causa de exclusão 

da culpabilidade, os efeitos jurídicos da conduta praticada pelo autor não podem ser o de adjetivação da 

conduta como crime, inexistindo, consequentemente, possibilidade de aplicação de pena. Não por outra 

razão, reconhecida a inimputabilidade, o Código de Processo Penal determina seja o réu absolvido. Trata-

se, em realidade, na linguagem do processo penal, de uma absolvição sui generis ou imprópria, pois 

apesar de absolvido o sujeito é submetido à medida de segurança, permanecendo, portanto, sob a tutela do 

Estado penal.” (2014, p. 946). PERES, por sua vez, ao tratar do inimputável, afirma que “a doença o 

absolve sem que ele possa ser, na realidade, absolvido: a absolvição pela loucura é no mínimo curiosa, 

uma vez que se nega a si própria” (1999, p. 126). 
10

 De fato, como aponta DIAS, será a prevenção especial a finalidade prevalente das medidas de 

segurança criminais (2007, p. 88).  
11

 Note-se que o Código Penal Francês de 1810, também referido como Código Penal Napoleônico, 

servindo de modelo para diversos outros da Europa, já estabelecia, em seu artigo 64, que “não há crime 

nem delito, quando o agente estiver em estado de demência ao tempo da ação” (CRUZ, 2009, p. 22). 

Assim, segundo FOUCAULT, “a possibilidade de invocar a loucura excluía, pois, a qualificação de um 

ato como crime: na alegação de o autor ter ficado louco, não era a gravidade de seu gesto que se 

modificava, nem a sua pena que devia ser atenuada; mas o próprio crime desaparecia” (1987, p. 23). Isso 

porque “o novo direito penal assenta no princípio da responsabilidade moral e tem como destinatário 

exclusivo o cidadão livre e senhor dos seus actos da Declaração dos Direitos do Homem de 1789. Dentro 

das fronteiras deste ramo do direito passa a não caber o louco, aquele que no momento da infracção não 

goza das luzes da Razão” (ANTUNES, 2003, p. 91). 
12

 Nesse sentido, ACOSTA refere-se à existência de um sistema penal paralelo que funciona apenas para 

os denominados incapazes de culpabilidade, destacadamente os doentes mentais (1990, p. 200). 
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culpabilidade – que será retomado a seguir – e sua substituição pelo enunciado da 

periculosidade criminal13. 

 

1.1. Da culpabilidade como cerne da intervenção penal  

 

Não seria possível tratar, de forma suficiente, de uma exceção ao sistema 

penal comum, caracterizada pela medida de segurança e sua correlata periculosidade, 

sem tecer ao menos alguns apontamentos breves sobre a culpabilidade como elemento 

central de um Direito Penal dos imputáveis, para então prosseguir pela abertura trazida 

pelo conceito de periculosidade criminal até a aplicação das medidas de segurança aos 

doentes mentais no Direito brasileiro. 

Nesse sentido, recordando-se, por um lado, a afirmação de ROXIN de que 

nenhuma categoria do Direito Penal é tão controvertida quanto a culpabilidade, não 

obstante nenhuma seja tão indispensável (2008, p. 133)14, bem como a colocação de 

BUSATO no que concerne à sua imprescindibilidade em um Estado Democrático 

Direito (2011, pp. 45-46)
15

, compete iniciar pela constatação de que o conceito de 

culpabilidade não é unívoco na doutrina penal.  

A título de exemplo, em determinada perspectiva, a culpabilidade pode ser 

vista tanto como um limite material ao poder punitivo do Estado, perfazendo um 

                                                           
13

 No ponto, FERRAJOLI alerta que desde o fim do século XIX “vem se produzindo uma crise regressiva 

da categoria da culpabilidade, envolvida ou negada em distintas formas, em sede teórica e normativa, por 

obra de doutrinas e ordenamentos autoritários que tendem a debilitá-la, a integrá-la ou a substituí-la pela 

‘periculosidade’ do réu e por outros meios de qualificação global de sua personalidade, como são a 

capacidade para delinqüir ou a culpa de autor” (2002, pp. 390-392). 
14

 Esclarece o autor que a culpabilidade “é controvertida, por uma série de mal-entendidos; indispensável, 

por constituir o critério central de toda imputação. Esta imputação de um acontecimento exterior a um 

homem determinado [...] é o objeto único da dogmática jurídico-penal. E por isso que não pode existir 

direito penal sem princípio da culpabilidade; é possível conferir a este outra denominação, mas não se 

pode eliminá-lo” (ROXIN, 2008, p. 133). Por outro lado, HASSEMER já anotava que “el principio de 

culpabilidad está siendo bombardeado. Tras mucho tempo sin ser cuestionado como justificación de la 

pena, como indicador de su medición y como criterio de imputación y exculpación, se le considera hoy 

como sospechoso de mala metafísica, como signo de un derecho penal autoritario, que desvía la 

corresponsabilidad de la sociedad en el delito hacia el individuo en quien se manifiesta la maldad general, 

y como obstáculo en el camino hacia un derecho penal humanitario que no ate al autor de un delito con su 

culpabilidad, sino que le señale soluciones” (1982, p. 233). 
15

 Da mesma forma, DOTTI ressalta que “nos regimes inspirados pela efetiva democracia, a culpa pelo 

ato concreto deve ser a base sobre a qual incidirão a qualidade e a quantidade da pena adequada”, 

afastando, assim, a aplicação da periculosidade criminal (2013, p. 149). Por sua vez, LISZT já ressaltava 

que “pelo aperfeiçoamento da teoria da culpabilidade mede-se o progresso do direito penal” (apud 

OLIVÉ et al., 2011, p. 436). 
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princípio de política criminal que afirma não ser possível atribuir pena a quem não tem 

capacidade de se motivar no sentido imposto pela norma, como também, na esteira da 

dogmática penal, consubstanciar-se no juízo de reprovação que recai sobre o agente 

realizador da conduta delitiva (GOMES; MOLINA; BIANCHINI, 2007, p. 534). 

Ressalta TANGERINO que por se tratar de “conceito tão amplo e arraigado 

no pensamento ocidental”, mesmo em sentido técnico apresenta-se como plurívoco, 

nada obstante, poder-se, em um primeiro momento, por sua própria configuração 

etimológica, defini-lo como “condição de culpa, isto é, a condição de responder pela 

prática de uma ação e pelas consequências dela advindas” (2014, p. 20).   

Enfim, como conquista do Direito Penal moderno16 e princípio 

constitucionalmente protegido17, anota BITENCOURT, por outro lado, que haveria, 

pelo menos, três sentidos em que o termo é utilizado, seja como fundamento da pena, 

como medida da sanção penal ou ainda como o oposto da responsabilidade penal 

objetiva (2009, p. 16)18.  

Considerando tais colocações, a fim de circunscrever, em alguma medida, a 

referida polissemia, serão abordados neste tópico os principais sentidos atribuídos à 

culpabilidade pela doutrina, quais sejam: i) de responsabilidade penal subjetiva; ii) de 

fundamento e limite da punição; iii) de medida da sanção penal; e iv) de elemento do 

crime ou pressuposto da pena.  

Não se deve olvidar, entretanto, o entrelaçamento característico das funções 

que o conceito em análise exerce, servindo a divisão ora proposta apenas para fins 

expositivos, de forma a encadear o raciocínio que se seguirá. 

 

                                                           
16

 Nas palavras de FERRAJOLI, trata-se de “uma conquista moderna, ignorada pela maior parte dos 

ordenamentos primitivos”. (2002, p. 390). No mesmo sentido, NUCCI aduz que essa conquista volta-se, 

fundamentalmente, à ideia de ser a liberdade regra, apresentando-se a prisão ou a restrição de direitos 

como exceções (2014, p. 70). Dados os limites deste estudo, remete-se, no que tange à longa evolução do 

conceito de culpabilidade, percorrendo suas concepções psicológica, psicológico-normativa e normativa 

pura, a FERRAJOLI (2002, p. 390 e ss.), bem como ao estudo de LOBATO (2008, pp. 293-320). 
17

 Como anota PRADO, “[n]o Direito brasileiro, encontra-se ele implicitamente agasalhado, em nível 

constitucional, no artigo 1.º, III (dignidade da pessoa humana), corroborado pelos artigos 4.º, II 

(prevalência dos direitos humanos), 5.º, caput (inviolabilidade do direito à liberdade), e 5.º, XLVI 

(individualização da pena), da Constituição da República Federativa do Brasil (CF). Vincula-se, ainda, ao 

princípio da igualdade (art. 5.º, caput, CF), que veda o mesmo tratamento ao culpável e ao inculpável.” 

(2015, p. 113).  
18

 Para uma visão mais ampla dos sentidos atribuídos ao conceito de culpabilidade, vide GOMES; 

MOLINA; BIANCHINI (2007, pp. 534-535). 
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1.1.1. Da responsabilidade penal subjetiva  

 

Pode-se afirmar que nesta primeira face do conceito de culpabilidade funda-

se considerável parte de sua importância, como “referência fundamental no processo 

histórico de superação da responsabilidade objetiva”, em que a atuação estatal 

caracterizava-se pela desconsideração do sujeito e de sua situação concreta individual, 

impondo penas a quem não possuiria capacidade para evitar o delito, unicamente “sobre 

a base de uma mera periculosidade potencial” (OLIVÉ et al., 2011, p. 436). 

Dessa forma, sendo fruto de um desenvolvimento doutrinário cuja origem 

remonta ao século XVI (OLIVÉ et al., 2011, p. 436), a culpabilidade, como conceito 

contrário à reponsabilidade penal objetiva, versa sobre a impossibilidade de que alguém 

responda por um resultado absolutamente imprevisível ou se não tiver atuado, ao 

menos, com dolo ou culpa (BITENCOURT, 2009, p. 16). Trata-se da configuração mais 

elementar do princípio em comento, usualmente expresso pelo brocardo nullum crimen 

sine culpa19, e que encontra abrigo nos artigos 18 e 19 do Código Penal brasileiro 

(ESTEFAM, 2010, p. 117). 

Na síntese de FERRAJOLI, ao considerar a culpabilidade como a terceira 

condição material requerida pelo modelo garantista, aponta-se que corresponde ao 

denominado “elemento subjetivo” ou “psicológico” do delito, em outras palavras, 

nenhum fato ou comportamento humano pode ser valorado como ação quando não 

decorra de uma decisão, logo, “não pode ser castigado, nem sequer proibido, se não é 

intencional, isto é, realizado com consciência e vontade por uma pessoa capaz de 

compreender e de querer” (2002, p. 390). 

 

1.1.2. Do fundamento e do limite da punição  

 

REALE JÚNIOR, por sua vez, observa que a culpabilidade não se resume à 

verificação da existência de liame psicológico entre autor e conduta, ou mesmo da 

ausência de diligência, exigindo, igualmente, um juízo de reprovação (2012, p. 4.351). 

                                                           
19

 Para FERRAJOLI, de forma mais extensa, o axioma nulla actio sine culpa se concretiza nas teses nulla 

poena, nullum crimen, nulla lex poenalis, nulla iniuria sine culpa (2002, pp. 389-390). 
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Trata-se, no caso, de uma dúplice e complementar função do conceito de culpabilidade 

no Direito Penal, ora atuando como fundamento da intervenção punitiva, ora no sentido 

de estabelecer limites ao próprio exercício do ius puniendi pelo Estado (OLIVÉ et al., 

2011, p. 435). 

Nessa toada, como fundamento da pena, a culpabilidade representa um juízo 

de valor que possibilita conferir responsabilidade pela realização de um fato típico e 

antijurídico a uma determinada pessoa para o fim de aplicar-lhe a pena correspondente 

(BITENCOURT, 2009, p. 16). É nesse sentido que NILO BATISTA afirma que a 

culpabilidade deve ser entendida como “exigência de que a pena não seja infligida 

senão quando a conduta do sujeito, mesmo associada causalmente a um resultado, lhe 

seja reprovável”; dessa forma, tem-se que a reprovabilidade da conduta constitui o 

elemento central do conceito de culpabilidade (2007, pp. 102-103). 

MARIÂNGELA GOMES destaca, no ponto, que a categoria jurídica 

culpabilidade, alinhando-se com as “opções de fundo assumidas pelo ordenamento”, 

centrado na dignidade da pessoa humana, é responsável por atribuir aos critérios de 

imputação certo conteúdo, constituindo a condição essencial que justifica, sob a 

perspectiva moral, que uma “reação sancionatória atinja a pessoa do autor pelo fato 

cometido”, exprimindo, em suma, “a condição para que o sujeito autor da infração 

mereça o castigo” (2011, pp. 237-238).   

Prossegue a autora, afirmando que,  

na perspectiva da retribuição moral, a culpabilidade não se limita a ser 

o elo entre o fato e o seu autor, mas contém outras condições para que 

a pena possa ser merecida – que dizem respeito a um juízo moral de 

correspondência entre a aflição da pena e a reprovação subjetiva 

personalística do desconhecimento da lei universal do neminem 

laedere manifestado no fato da violação. De acordo com essa 

concepção, qual seja, a da culpabilidade pelo fato, verifica-se que esta 

recai, exclusivamente, sobre a conduta do agente, ou seja, sobre o 

comportamento humano que realiza um fato-crime. Em outras 

palavras, o juízo de reprovabilidade recai sobre o fato do agente, e não 

sobre o agente do fato (GOMES, 2011, p. 238). 

Assim, para PASCHOAL a própria escolha de fundar a aplicação da sanção 

penal na “reprovabilidade do ato praticado” constituiria um considerável avanço, tendo 

em vista que é responsável por materializar um Direito Penal do fato, em oposição a um 
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Direito Penal de autor, baseado “na suposta periculosidade do agente” caracterizada, em 

essência, por uma presunção (2015, p. 40). 

Por outro lado, necessário ponderar que o juízo de reprovabilidade deve 

atingir o indivíduo que, não obstante pudesse agir de modo diverso, optou pela 

perpetração do ilícito penal (ROIG, 2015, p. 94)
20

. Para alcançar tal aspecto, no entanto, 

seria necessário pressupor que o sujeito possui liberdade de escolha, isto é, de 

autodeterminação (ROIG, 2015, p. 109)21. 

Nesse sentido, CARVALHO e WEIGERT registram que a noção de sujeito 

responsável escora-se em sua “capacidade de compreender os efeitos da sua conduta e, 

em razão desta compreensão prévia, optar livremente pelo ilícito”, o que possibilita 

atribuir-lhe culpabilidade, sem a qual não há delito e, por via de consequência, 

inaplicável a pena (2014, p. 947). Na síntese de GAUER e colaboradores: 

a faculdade de entender está baseada na possibilidade que o agente 

tem de conhecer a natureza, as condições e as conseqüências do ato. 

Implica o conhecimento da penalidade, da organização legal, das 

consequências sociais e supõe certo grau de experiência, de 

maturidade, de educação, de inteligência, de lucidez, de orientação e 

de memória. A faculdade de se determinar baseia-se na capacidade de 

escolher entre praticar ou não o ato, o que requer serenidade, reflexão 

e distância de qualquer condição patológica que possa escravizar a 

vontade do indivíduo, impulsionando-o para o ato (2007, p. 287). 

Logo, não são poucas as dificuldades em lidar com o conceito de 

culpabilidade e sua demonstração. Como anotam OLIVÉ e colaboradores, na esteira de 

ROXIN, “a culpabilidade e a pena estão necessariamente relacionadas com o livre 

arbítrio. A pena é imposta ao cidadão porque é responsável, e para ser responsável deve 

ter tido a possibilidade de atuar com liberdade”, inobstante se admita que nem o livre 

arbítrio nem o “poder de atuar de outra maneira” sejam demonstráveis empiricamente 

(2011, p. 446). 

                                                           
20

 No ponto, RENÉ ARIEL DOTTI, com esteio em JESCHEK, apontará a “reprovabilidade pela 

formação de vontade”, em que o “agente é censurado pela adoção de uma conduta contrária ao Direito, 

quando podia e devia agir de modo diverso” (2012, p. 428). 
21

 No mesmo sentido, anota GOMES que “[e]sse entendimento sustenta-se na constatação empírica, 

pragmática, de que o agente, sendo dotado de certa capacidade de compreensão e de escolha, é culpável 

por um fato ilícito, na medida em que concretiza o injusto – quando podia ter agido de outro modo” 

(2011, p. 240). “Isso implica que esse direito penal pressupõe ser o homem capaz de escolher entre o bem 

e o mal. Há, pois, uma opção por uma determinada concepção do homem (concepção antropológica): a 

que o concebe como um ser com autonomia ética (um ser com autonomia moral é uma pessoa). Em 

síntese: o direito penal de culpabilidade é aquele que concebe o homem como pessoa.” (ROIG, 2015, p. 

108). 
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Exatamente nesse ponto que se encontra boa parte das discussões mais 

recentes em relação ao conceito de culpabilidade. Em decorrência dos avanços 

científicos, em especial na área das neurociências, questiona-se a capacidade de decisão 

e, portanto, de escolha do indivíduo no sentido de agir conforme ou contra o que 

determina a norma. Com efeito, chega-se a afirmar que “as neurociências estão no 

caminho de demonstrar que, no cérebro, a decisão humana se processa de modo 

absolutamente físico-químico, ou seja, sem espaço para um momento de decisão livre” 

(RODRÍGUEZ, 2017, p. 127).  

ROIG sustenta, por conseguinte, que ao se optar por uma teoria em que o 

homem age em razão de determinadas causas, não possuindo possibilidade de escolha, 

ou ainda que esta é apenas uma ilusão, restará afastada, de plano, a noção de 

culpabilidade (2015, p. 109). O autor, no entanto, ao rejeitar tal hipótese aduz que o 

determinismo seria uma “degradação da imagem humana” e que ao se negar a referida 

possibilidade de escolha do homem, ficará obstada qualquer forma de responsabilidade 

penal (ROIG, 2015, p. 109).  

Desse modo, para DOTTI, ainda que presente a discussão – antiga, mas 

sempre renovada – acerca do livre-arbítrio e do determinismo, deve-se primar pelo 

fortalecimento da responsabilidade penal, com esteio na culpabilidade, como forma de 

reforçar a liberdade e dignidade do ser humano (2013, p. 150)
22

. 

Muito embora não se negue a relevância do tema neste ponto
23

, a merecer 

maior detalhamento, considerando que o conflito entre determinismo e indeterminismo 

da conduta humana repercute fundamentalmente no objeto central deste estudo, esse 

será tratado de forma apropriada mais à frente.   

                                                           
22

 Alguns autores, por sua vez, buscarão contornar essa discussão. JAKOBS, por exemplo, com ênfase na 

prevenção geral positiva e na confiança no Direito (por meio da estabilização da vigência da norma), irá 

formular um conceito funcional de culpabilidade, tida como “déficit de fidelidade ao ordenamento 

jurídico”, afastando-a, assim, da discussão sobre a liberdade de vontade (OLIVÉ et al., 2011, p. 445). 

ROXIN, por sua vez, cindirá a questão da culpabilidade com o que denomina “necessidade preventiva de 

pena”, buscando se “esquivar do problema da comprovação da liberdade”, recorrendo a um conceito 

empírico-normativo, segundo o qual seria empiricamente constatável, em termos psiquiátricos, uma 

“capacidade de controlar impulsos psíquicos, segundo o estado mental e anímico” e, por outro lado 

existiria uma “dirigibilidade normativa”, sintetizada pela ideia de que o agente poderia, em uma situação 

concreta, ter “se motivado conforme a norma” (OLIVÉ et al., 2011, p. 447). 
23

 Dado os limites e objetivos deste estudo, deixa-se de aprofundar as diversas possibilidades de 

formulação da culpabilidade criminal, enfocando-se nos elementos de interesse para as análises que 

seguem. 
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Assim, do quanto relatado até o momento, observa-se que a culpabilidade 

não se restringe ao fundamento da pena, estando a ela ligada, indissociavelmente, a 

ideia de limite à ação estatal.  

Nessa linha, o conceito de culpabilidade deve ser entendido, sobretudo, 

como uma garantia que visa proteger o indivíduo em face de possível excesso 

repressivo do Estado e, por outro lado, determinar que a pena aplique-se apenas às 

condutas merecedoras de um juízo de desvalor ético-social (NUCCI, 2014, p. 25-26).  

SANTOS, a seu turno, é categórico ao afirmar a substituição da tese da 

culpabilidade como fundamento da pena pela que a associa à limitação do poder 

punitivo, configurando, nas palavras do autor, uma “troca da função metafísica da 

legitimação da punição por uma função política de garantia da liberdade individual” 

(2017, p. 280). E conclui: 

Essa substituição não representa simples variação terminológica, mas 

uma mudança de sinal no conceito de culpabilidade, com 

consequências político-criminais relevantes: a culpabilidade como 

fundamento da pena legitima o poder do Estado contra o indivíduo; a 

culpabilidade como limitação da pena garante a liberdade do cidadão 

contra o poder do Estado porque se não existe culpabilidade não pode 

existir pena, nem intervenção penal com fins exclusivamente 

preventivos (SANTOS, 2017, pp. 280-281). 

Conforme ROIG, partindo-se da ideia de pluralismo social, bem como do 

fato de que a reprovação decorrente da culpabilidade funda-se em um dado de 

conturbada demonstração empírica, a denominada “análise redutora da culpabilidade” a 

enxerga apenas como um limite à atuação estatal, obstando que “o juízo de 

culpabilidade transcenda a própria culpabilidade pessoal (ou responsabilidade) do 

agente, e estritamente pelo fato delitivo'" (2015, p. 95). 

Nessa toada, há quem alegue, com fulcro em uma “missão limitadora da 

responsabilidade criminal”, que a culpabilidade não poderia, em nenhuma hipótese, 

atuar no incremento do “merecimento de pena” relativo ao injusto, mas tão somente 

servindo para “mantê-lo, limitá-lo ou excluí-lo” (OLIVÉ et al., 2011, pp. 450-451). 

Dessa forma, a culpabilidade seria necessária, essencialmente, para que do vazio de sua 

ausência não se desenvolva um Direito Penal baseado, com exclusividade, em medidas 

de segurança, fundadas na periculosidade criminal (OLIVÉ et al., 2011, pp. 450-451). 
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Por derradeiro, note-se que ambos os aspectos identificados neste tópico, de 

fundamento e limite da pena, transparecem ainda mais na medida da sanção penal, tema 

que se passa a tratar neste momento. 

 

1.1.3. Da medida da sanção penal 

 

Dentre os elementos que subjazem à individualização judicial da pena (ou 

dosimetria), sobressai-se a relevância da culpabilidade como garantia de 

proporcionalidade na forma de aplicação da sanção penal. Logo, se como fundamento a 

culpabilidade atua para o “sim da pena” (sua incidência ou não), como medida ocupa-se 

do “como da pena”, sua aplicação concreta ao agente culpável (OLIVÉ et al., 2011, p. 

451). 

Nesse sentido, estabelece o artigo 59 do Código Penal brasileiro que será em 

atendimento à culpabilidade, dentre outros fatores, que o juiz fixará a pena aplicável, 

“conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”. Em 

outro ponto, o mesmo diploma legislativo determina que “quem, de qualquer modo, 

concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 

culpabilidade” (artigo 29). Ademais, a culpabilidade do agente deve ser observada na 

possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

conforme insculpido no artigo 44, inciso III, do Código Penal brasileiro. 

A culpabilidade será, dessa maneira, “o fundamento para a escolha da 

natureza, quantidade e substituição da pena” (DOTTI, 2013, p. 150)
24

. Como elemento 

de determinação ou medição da punição, a culpabilidade deve ser entendida como 

balizador da repressão penal, proporcional à gravidade do injusto, claramente associado 

a determinados critérios de política criminal, como a finalidade que se atribui à pena 

(BITENCOURT, 2009, p. 16).    

                                                           
24

 Nesse sentido, aponta NUCCI que “[e]stabelecida a culpabilidade como elemento definidor do delito, 

renova-se o juízo de censura em diferentes estágios da fixação da pena, o que é natural: o conteúdo do art. 

59 é utilizado tanto para a fixação da pena como para a análise de uma série de benefícios penais 

(substituição por pena restritiva de direitos, concessão de sursis, concessão de regime aberto etc.)” (2014, 

p. 159).  
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De fato, se a culpabilidade encontra-se fundada na censura ao 

comportamento de quem era exigível conduta diversa25, conforme o Direito, será sempre 

um “conceito graduável”, pois “ainda quando se possa juridicamente exigir de um 

sujeito outra conduta, sempre se lhe poderá exigir mais ou menos, segundo as 

circunstâncias do caso”, fornecendo graus distintos de reprovabilidade e, 

consequentemente, de culpabilidade (ROIG, 2015, p. 107).  

Nesse sentido, a título de exemplos, o Supremo Tribunal Federal (STF) 

asseverou que “a culpabilidade deve ser analisada em sua intensidade quando se trata de 

verificar a profundidade e extensão do dolo, segundo autoriza o caput do art. 59 do CP” 

(HC 100.902, rel. min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE de 26-3-2010), bem como, 

em outra oportunidade, destacou que “as circunstâncias e consequências do crime 

permitem mensurar o grau de culpabilidade e reprovabilidade da conduta” (RHC 

90.531, rel. min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ de 27-4-2007).  

Para KARAM, outrossim, a “medida da culpabilidade” decorre do âmbito 

de autodeterminação da pessoa na realização da conduta delitiva, estabelecendo “a 

maior ou menor possibilidade de se lhe exigir que, no caso concreto, escolhesse um 

outro comportamento ajustado ao que determinam as leis criminalizadoras” (2002, p. 

216). 

Não se ignora, enfim, que a medição da pena também deve atender a 

critérios relacionados com o injusto penal (“grau de afetação do bem jurídico – lesão ou 

perigo –, graus de execução etc.”) (OLIVÉ et al., 2011, p. 451), porém não há como 

afastar a relevância do grau de culpabilidade do sujeito na determinação da pena em 

concreto. Observe-se que o parágrafo 46.1 do Código Penal alemão, inclusive, afirma 

expressamente que “a culpabilidade do autor constitui o fundamento para a 

determinação da pena” (OLIVÉ et al., 2011, p. 447). 

 

1.1.4. Da síntese dogmática: a culpabilidade como elemento do crime ou pressuposto da 

pena 

  

                                                           
25

 Como consignado por PASCHOAL, necessário destacar que essa exigibilidade de conduta diversa deve 

ser ponderada considerando o agente concreto e não um “homem médio fictício” (2015, p. 39). 
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Os três eixos apontados até o momento convergem para o que se poderia 

denominar de síntese dogmática, em que a culpabilidade, sob os influxos das 

concepções acima apresentadas, constitui um dos elementos do crime ou ainda um 

pressuposto de aplicação da pena. 

De fato, antes de abordar tal aspecto, cumpre apontar, preliminarmente, que 

enquanto para diversos autores a culpabilidade constitui requisito para a existência de 

delito, para outros, conforma tão somente um pressuposto para a aplicação da pena 

(ESTEFAM, 2010, p. 119), sendo esta divergência uma das mais emblemáticas fontes 

do conflito doutrinário sobre a temática. 

Sem adentrar profundamente na questão, observa-se apenas que parte da 

doutrina, capitaneada por RENÉ ARIEL DOTTI, com lastro nas disposições do Código 

Penal brasileiro – ao referir que em determinadas condições o agente será isento de pena 

(v.g. artigo 26) –, entende que a culpabilidade, “como juízo de reprovação post factum”, 

deve ser inserida como pressuposto de aplicação da pena (ou, posteriormente, elemento 

da pena), dado que com ela se relaciona de forma estreita, indispensável à sua 

incidência (2013, pp. 445-453)
26

.  

Nesse sentido, advertem OLIVÉ e colaboradores que “o injusto é condição 

prévia e iniludível da culpabilidade e esta, por sua vez, converte-se em condição prévia 

e iniludível da consequência jurídica (a pena)” (2011, p. 436). Dessa forma, a análise da 

culpabilidade, atendendo às circunstâncias pessoais do agente, permitiria reduzir ou até 

mesmo eliminar a pena, não alterando, contudo a “identidade do injusto” (OLIVÉ et al., 

2011, p. 436). 

De outra face, para NUCCI não se mostra adequado ter a culpabilidade 

como simples pressuposto da pena, isso porque a palavra pressuposto indica algo 

antecedente e necessário, porém não obrigatório ou “elemento integrante”, retirando, 

consequentemente, seu caráter de fundamento da pena, sua razão de aplicação, calcada 

na reprovação da conduta (2014, pp. 51-52). 

Ainda que o debate seja significativo, segundo entendimento majoritário, 

adotado por este estudo, pode-se afirmar que, na perspectiva da dogmática penal, crime 
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 Em posição alternativa, a culpabilidade faria “o elo entre a teoria do delito e a teoria da pena” 

(GOMES; MOLINA; BIANCHINI, 2007, p. 534). 



28 
 

é um fato típico, antijurídico (ou ilícito) e culpável
27

. A própria ordem dessa estrutura 

tripartite não é ocasional, sendo que ao “juízo de culpabilidade” deve, necessariamente, 

preceder a constatação de um injusto (uma conduta ilícita típica) (OLIVÉ et al., 2011, p. 

435). 

As duas primeiras categorias (tipicidade e ilicitude), em que pese sua 

relevância para o pensamento criminal, não interessam propriamente ao objeto deste 

estudo, razão pela qual cumpre apenas ponderar que consistem em “juízos de desvalor 

sobre um fato”, ou seja, se este “se mostra em oposição ao Direito”, pressuposto para a 

análise que se seguirá, voltada à culpabilidade do agente, ou seja, à aferição se este 

poderá ou não sofrer a reprovação penal diante de sua conduta (TANGERINO, 2014, p. 

20). 

Atendo-se, portanto, ao conceito dogmático de culpabilidade, este se 

conforma por alguns elementos positivos específicos, quais sejam: a imputabilidade 

(etária e psíquica – cf. CARVALHO, 2015, p. 500)28, a potencial consciência da 

ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, sendo que a ausência de qualquer um 

deles obsta a aplicação da pena (BITENCOURT, 2009, p. 16)29. Em síntese, exige-se 

que “o sujeito seja imputável, que conheça a proibição e que uma conduta alternativa 

lícita lhe seja exigível” (OLIVÉ et al., 2011, p. 459). 

No que concerne ao potencial conhecimento da ilicitude, este se configura 

como “a consciência ou conhecimento atual ou possível da ilicitude da conduta” 

(TANGERINO, 2014, p. 21), bastando que o autor tenha base suficiente para 

compreender que o ato praticado é um ilícito, em violação às normas mais elementares 

de convivência (CONDE; ARÁN, 2010, p. 382). Em outras palavras, mostra-se 

suficiente que, conforme sua formação, nível cultural, entre outros, o sujeito consiga ter 
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 Para uma análise da distinção entre injusto e culpabilidade, vide GRECO (2014, pp. 351-365). 
28

 “A classificação do autor do ilícito penal como imputável, semi-imputável ou inimputável decorre 

fundamentalmente da opção política (ou político-criminal), posteriormente legitimada pela ciência 

jurídico-penal (dogmática penal), de fragmentar o sistema de responsabilidade criminal a partir de dois 

fundamentos distintos: culpabilidade e periculosidade.” (CARVALHO; WEIGERT, 2014, p. 947) 
29

 Os elementos ou requisitos apresentados defluem do próprio exame das excludentes de culpabilidade 

elencadas no Código Penal Brasileiro. “Assim, o art. 21 exime de pena quem pratica o fato 

desconhecendo seu caráter ilícito (erro de proibição); o art. 22 registra isenção de pena para o sujeito de 

quem não se pode exigir outra conduta (inexigibilidade de conduta diversa); os arts. 26 a 28 referem-se às 

pessoas que não detém capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar conforme esse 

entendimento (inimputabilidade).” (ESTEFAM, 2010, p. 259).  



29 

 

presente a referida ilicitude como possível e, inobstante, pratique o ato defeso (CONDE; 

ARÁN, 2010, p. 382). 

Na ausência de tal conhecimento, ocorrerá o erro de proibição (artigo 21 do 

Código Penal), o qual, quando inevitável, afasta por completo a culpabilidade – 

excluindo, por sua vez, a aplicação da pena – ou, se evitável, atenua a sanção a ser 

aplicada ao agente (TANGERINO, 2014, p. 22). Cuida-se, sobretudo, de uma 

importante concessão que o Estado faz a seus cidadãos, reconhecendo “efeitos jurídicos 

exculpantes” em decorrência do desconhecimento das normas penais (erro de proibição 

invencível) (OLIVÉ et al., 2011, p. 453). 

Por outro lado, tem-se a exigibilidade de conduta diversa. Tal previsão 

decorre da possibilidade de exigir do agente que obedecesse a norma criminal, em vista 

das circunstâncias do caso concreto (TANGERINO, 2014, p. 22). Assim, são causas 

legais de exclusão da culpabilidade
30

: a coação moral irresistível e a obediência 

hierárquica (artigo 22 do Código Penal), bem como o estado de necessidade exculpante 

(artigo 24 do Código Penal)
31

. 

Na síntese de RODRÍGUEZ, para que se sustente a incidência da 

reprovação penal mostra-se necessário que o agente, ao tempo de sua conduta, possua 

“a presumível capacidade de agir de modo diverso”, “capacidade de liberdade” que se 

encontra, desde a produção de SANTO TOMÁS (Summa, Q. 23, a. 8), associada ao 

funcionamento normal da mente humana (2017, p. 122). 

Todavia, o requisito fundamental para a continuidade deste estudo é o 

conceito de imputabilidade e suas respectivas causas de exclusão.  

Como lecionam CONDE e ARÁN, cuida-se da capacidade individual de 

motivação pelos mandatos normativos, de forma que se essa capacidade não se 
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 Considerando a possibilidade de aplicação analógica, defende-se a existência de causas supralegais de 

inexigibilidade, tais como “a) a cláusula de consciência (ou fato de consciência); b) a provocação da 

legítima defesa; c) a desobediência civil; d) o conflito de deveres”, nesse sentido vide DOTTI (2013, pp. 

550-552). 
31

 Nesta senda, ZILIO traz interessante observação, com base na teoria das subculturas criminais, no 

sentido de que não se poderia falar do delito “como expressão de uma atitude contrária aos valores e às 

normas sociais gerais”, dado que “ao lado da ‘cultura mãe’ ou cultura oficial, existem também valores e 

normas específicos de diversos grupos sociais (subculturas). Essas subculturas constroem seus valores 

algumas vezes em franco confronto com o sistema oficial”, dessa forma, “a pluralidade de sistemas de 

valores indicaria até que ponto não é possível exigir que o sujeito adote um ou outro sistema” (2013, pp. 

110-111).   
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desenvolveu por ausência de maturidade ou em razão de problemas psíquicos, ainda que 

transitórios, não será possível a atribuição de culpabilidade ao agente (2010, p. 362). 

Exigem-se, portanto, condições físicas e psíquicas mínimas para que alguém seja 

“motivado em seus atos pelos mandatos normativos”, o que permitirá considera-lo 

culpável pela prática do fato típico e antijurídico (CONDE; ARÁN, 2010, p. 361 – 

tradução livre). 

Interessante observar como os referidos autores enfatizam o aspecto 

comunicacional com o entorno, pois se o indivíduo não pode interagir com o meio 

social, não é capaz de compreender as regras que o regem e de motivar-se de acordo 

com as normas jurídicas (CONDE; ARÁN, p. 362). Assim, além da visão tradicional da 

incapacidade de compreender a ilicitude do fato ou de guiar-se conforme essa 

compreensão, soma-se, na legislação espanhola, a denominada alteração grave da 

consciência da realidade (artigo 20 do Código Penal espanhol) (CONDE; ARÁN, p. 

362)
32

. 

Enfim, no direito brasileiro, obstam a imputabilidade penal i) a doença 

mental ou o desenvolvimento mental incompleto ou retardado
33

; e ii) a “menoridade” 
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 Código Penal espanhol: “Artículo 20. Están exentos de responsabilidad criminal: 1º. El que al tiempo 

de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender 

la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio no eximirá de 

pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto 

o debido prever su comisión. 2º. El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de 

intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito 

de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un 

síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la 

ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. 3º. El que, por sufrir alteraciones en la 

percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la 

realidad” (ESPANHA, 2018 – grifo nosso). 
33

 Segundo NUCCI, doença mental pode ser definida como “um quadro de alterações psíquicas 

qualitativas, como a esquizofrenia, as doenças afetivas (antes chamadas de psicose maníaco-depressiva ou 

acessos alternados de excitação e depressão psíquica) e outras psicoses [...]. O conceito deve ser analisado 

em sentido lato, abrangendo as doenças de origem patológica e de origem toxicológica” (2015, p. 294). 

Desse modo, segundo o autor, são exemplos de doenças mentais, que podem ocasionar a inimputabilidade 

penal: epilepsia, histeria, neurastenia, psicose maníaco-depressiva, melancolia, paranoia, alcoolismo, 

esquizofrenia, demência, psicose carcerária e senilidade (NUCCI, 2015, pp. 294-295). Ainda sobre o 

termo doença mental, adotado pela legislação, pondera MIRABETE tratar-se de “expressão vaga e sem 

maior rigor científico”, aduzindo que “é pacífico que estão incluídas todas as moléstias que causam 

alterações mórbidas à saúde mental, sejam elas orgânicas (paralisia progressiva, sífilis e tumores 

cerebrais, arteriosclerose etc.), tóxicas (psicose alcoólica ou por medicamentos) ou funcionais 

(esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva etc.)” (2005, p. 261). Acrescenta o autor que também podem 

ser causa de inimputabilidade “o desenvolvimento mental incompleto, ou seja, ainda não atingido pelo 

agente (silvícolas não adaptados à civilização, surdos-mudos que não receberam instrução adequada etc.) 

e o desenvolvimento mental retardado (estado mental dos oligofrênicos, nos graus de debilidade mental, 

imbecilidade e idiotia), equiparados aos portadores de doença mental pela incapacidade de entendimento” 

(MIRABETE, 2005, pp. 261-262). 
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(ou inimputabilidade etária); bem como, iii) a embriaguez completa ocasionada de 

forma acidental e, por fim, iv) a embriaguez completa de caráter patológico 

(TANGERINO, 2014, p. 21)
34

. 

Afastando-se as duas últimas categorias, relativas à embriaguez, nota-se que 

a imputabilidade, conceito biopsicológico normativo, abarca duas situações inteiramente 

distintas, a do adolescente infrator (ou em conflito com a lei – inimputabilidade etária), 

regulada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069-1990)
35

; e a do doente 

mental infrator (inimputável psíquico), que, com o advento do sistema vicariante, 

passou a se submeter ao Direito Penal exclusivamente por meio das medidas de 

segurança, sob a égide do conceito de periculosidade criminal (CARVALHO, 2015, pp. 

499/500).  

De rigor destacar, no ponto, que não bastará que o agente sofra de alguma 

enfermidade mental para que sobre ele incidam as normas relativas às medidas de 

segurança. Como afirmam CAMPOS e CHAVES,  

é imprescindível que exista prova pericial de que esse transtorno tenha 

de fato lhe afetado, completa ou parcialmente, a capacidade de 

entender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar segundo tal 

compreensão, fazendo-se presente o liame causal entre esse prejuízo 

psíquico e o ato criminoso. Assim, na aferição da responsabilidade, 

deverão ser avaliados os âmbitos cognitivo e volitivo do agente 

sempre em relação ao momento da ação ou omissão, buscando-se 

verificar se o transtorno mental, se presente, funcionou como 

fundamento do deslinde criminoso (2014). 

Logo, ante a “aferição biopsicológica da inimputabilidade”, deverá o 

julgador abrir mão da aplicação da pena para a imposição de uma medida de segurança 
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 Tem-se, igualmente, o caso da dependência do álcool e de drogas, especialmente o crack, dado que “a 

situação de dependência, obriga a legislação a reconhecer que o viciado, quando em abstinência, sobrepõe 

a consecução da droga aos valores, praticando para tanto qualquer ato, mesmo que seja ilícito, pois se 

encontra incapacitado, portanto, de atender ao chamado da lei. Por isso, a Lei Antidrogas prevê mandato 

semelhante ao do Código Penal, ao afirmar que, caso a perícia médica indique que qualquer delito foi de 

autoria de indivíduo em situação de dependência, caso fortuito ou força maior no uso de drogas, o juiz 

deve reconhecer a inimputabilidade e encaminhá-lo a tratamento (arts. 45 a 47 da Lei n. 11.343/2006)” 

(RODRÍGUES, 2017, p. 125). 
35

 Ressaltam OLIVÉ e colaboradores que “o legislador brasileiro considerou que são inimputáveis os 

menores de 18 anos (art. 27 do CP), o que doutrinariamente se considera uma hipótese de 

desenvolvimento mental incompleto. [...] O critério utilizado baseia-se na consideração não motivada da 

falta de maturidade dos menores, utilizando um critério exclusivamente biológico (a idade) sem que se 

requeira a constatação de nenhum elemento psicológico (em outras palavras, nos menores é indiferente a 

capacidade de compreender a ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento)” 

(2011, p. 463). 
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(ambulatorial ou de internação), oportunidade em que o Estado reconhece que seria 

injusta a aplicação de pena àquele que não possui “capacidade de ser culpável”, optando 

por seu “tratamento”, seja para proteção do indivíduo ou da própria sociedade 

(RODRÍGUEZ, 2017, p. 125)
36

.  

 

1.1.5. Da reforma penal de 1984 

 

Cumpre destacar, finalmente, que com a reforma da Parte Geral do Código 

Penal brasileiro em 1984, a culpabilidade passou a ocupar, de forma exclusiva, papel 

central no sistema penal brasileiro
37

, “constituindo, como é próprio dos Estados 

Democráticos de Direito, o fundamento e a medida da pena” (GOMES JÚNIOR, 2014). 

Tal afirmativa deve-se ao fato de que, como já referido, somente aqueles indivíduos que 

possuam capacidade de compreender o caráter ilícito de seus atos e de guiar-se 

conforme esse entendimento poderão sofrer o juízo de reprovabilidade concretizado na 

aplicação de uma pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direitos ou 

pecuniária (BITENCOURT, 2009, p. 16). 

Vale frisar, mais uma vez, que, inobstante tenha-se apontado a existência de 

uma crise em torno do conceito, a culpabilidade é o “elemento central na construção do 

sistema de imputação”, de caráter imprescindível, sobremaneira porque  

introjeta, na teoria do delito, uma específica e desejável dimensão do 

Estado: a democracia. É justamente a condição de respeito absoluto ao 

indivíduo por parte do Estado, o seu reconhecimento como pessoa, 

que fundamenta e do qual depende a própria existência do Estado, o 

que traduz o regime democrático. Vale dizer: todo Estado digno do 

qualificativo de democrático deve orientar seu sistema penal pelo 

princípio de culpabilidade. Ao absorver a categoria culpabilidade, a 

própria teoria do delito assume cariz democrático (BUSATO, 2011, 

pp. 45-46). 

Por outro lado, a constatação da doença mental – ou ainda do 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado – somada à incapacidade de 
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 Nas palavras de CONDE e ARÁN, “un coherente Derecho penal de culpabilidad debe, por tanto, dar 

relevancia eximente o atenuante a cualquier trastorno relevante en la capacidad de motivación del sujeto, 

si bien procurando al mismo tiempo, por la vía de las medidas de seguridad, que dicho trastorno sea 

controlado o tratado de forma adecuada” (2010, p. 369). 
37

 Como se tratará adiante, essa centralidade do conceito de culpabilidade alcança seu ápice com a 

circunscrição da periculosidade aos inimputáveis e semi-imputáveis psíquicos. 
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compreender o caráter ilícito do ato praticado ou de guiar-se de acordo com esse 

entendimento, exigirá do Direito Penal pátrio outro eixo de legitimação, para além das 

dimensões da criminalidade imputável, agora sob a égide das medidas de segurança, 

adstritas pela reforma de 1984 aos inimputáveis e semi-imputáveis psíquicos. 

Afirmando sua subsidiariedade, GOMES, MOLINA e BIANCHINI aduzem 

que o Direito somente deve valer-se das medidas de segurança, quando não for possível 

“valorar a culpabilidade do autor”, porém seja “necessária a proteção dos bens 

jurídicos” com “correção ou inocuização do sujeito” (2007, p. 539). Dessa forma, a 

preferência é, sem dúvida, pela aplicação da pena, pois “trata o homem como ser 

racionalmente motivável e conta com o limite da culpabilidade” (GOMES; MOLINA; 

BIANCHINI, 2007, p. 539). 

Dessa forma, alegam os autores que a própria existência das medidas de 

segurança constitui “obstáculo instransponível à plena vigência do princípio da 

culpabilidade”, tendo em vista que se estabelecem com fundamento diverso, na 

denominada periculosidade do autor (2007, pp. 538-539).  

Ademais, o dilema entre prevenção efetiva e garantias, que já se mostrava 

candente na análise da culpabilidade (OLIVÉ et al., 2011, p. 449), atingirá dimensões 

ainda mais graves no campo da periculosidade criminal, em que a responsabilidade se 

dissolve na pretensão de defesa da sociedade contra o crime. 

Assim, passa-se a cuidar, no próximo item, desse rompimento com a 

estrutura de um Direito Penal da culpabilidade. 

 

1.2. Da periculosidade como cerne da intervenção penal 

 

Com a alegação de insuficiência da culpabilidade para atender aos objetivos 

preventivos impostos pela política criminal, o Código Penal de 1940, sob a influência 

dos positivistas, acolheu as noções de periculosidade38 e defesa social (ALMEIDA 

JÚNIOR, 1954, p. 221). 
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 Conforme colhe MATSUDA, na literatura francesa, utilizam-se as palavras dangerosité e periculosité 

para expressar a ideia de periculosidade criminal; em inglês, a tradução do termo é dangerousness; e em 
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Afirmava NELSON HUNGRIA, com esteio na aludida política de defesa 

social contra o crime, que a pena, em seu modelo tradicional, voltada à “regeneração 

pelo castigo”, não se mostrava suficiente em um número elevado de casos, pois o 

castigo, por mais intenso, não seria capaz de remodelar os indivíduos “marcadamente 

propensos ao crime” (1956)39. 

Como ressalta MECLER (2010, pp. 73-74), igualmente esclarecedor quanto 

a esse aspecto é o item n. 5 da Exposição de Motivos original do Código Penal 

brasileiro de 1940, assinada pelo então Ministro da Justiça FRANCISCO CAMPOS, in 

verbis:  

É notório que as medidas puramente repressivas e propriamente 

penais se revelaram insuficientes na luta contra a criminalidade, em 

particular contra as suas formas habituais. Ao lado disto, existe a 

criminalidade dos doentes mentais perigosos. Estes, isentos de pena, 

não eram submetidos a nenhuma medida de segurança ou custódia 

senão nos casos de imediata periculosidade. Para corrigir a anomalia, 

foram instituídas, ao lado das penas, que têm finalidade repressiva e 

intimidante, as medidas de segurança. Estas, embora aplicáveis em 

regra post delictum, são essencialmente preventivas, destinadas à 

segregação, vigilância, reeducação e tratamento dos indivíduos 

perigosos, ainda que moralmente irresponsáveis. (1940) 

Era o que ANÍBAL BRUNO denominava de “crise da justiça penal”, que 

dentro de um sentido utilitário já não permitiria ao Direito Penal perseguir “simples 

objetivos éticos”, reclamando por um combate eficiente ao delito (1977, p. 130). Nas 

palavras do autor, “o que domina é o pensamento da segurança comum, cuja fórmula 

científica é, como já vimos, a defesa social” (BRUNO, 1977, p. 130). 

Sentiu-se, portanto, a necessidade político-criminal de extensão e 

flexibilização dos esquemas tradicionais do Direito Penal, até então eminentemente 

punitivo (VALLENAS, 2005, p. 2)
40

. Como se verá, se as penas deveriam atuar como 

                                                                                                                                                                          
português, também são encontrados o adjetivo periculoso e os substantivos perigosidade e temibilidade, 

este decorrente da tradução literal da palavra italiana temibilità (2009, p. 03). Anota-se ainda sua 

correspondência em alemão, gefährlichkeit (BRUNO, 1977, p. 133). Apesar do termo perigosidade ser 

defendido por alguns autores, dentre eles ANÍBAL BRUNO (1977, p. 133), neste estudo optou-se por 

empregar, preferencialmente, o termo periculosidade, em razão de ser o adotado pelo legislador penal 

brasileiro e também prevalente na doutrina e na jurisprudência pátrias.  
39

 Conforme se observará adiante, em sua concepção original, no Código Penal de 1940, o conceito de 

periculosidade atingia não somente os doentes mentais, mas também os criminosos habituais, os que 

atuavam em quadrilha ou bando, dentre outros.  
40

 Nesse sentido, argumenta FIGUEIREDO DIAS que “quem comete um facto ilícito-típico mas é 

inimputável – e isto significa, logo por definição, incapaz de culpa – [...] não pode ser sancionado com 
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resposta à culpabilidade do sujeito imputável, as medidas de segurança criminais 

atenderão à periculosidade manifestada pelo inimputável (SALVADOR NETTO, 2017, 

p. 263). 

E é exatamente o recurso à periculosidade como conceito legitimador da 

intervenção penal sobre os inimputáveis (e semi-imputáveis) psíquicos41 que se 

analisará neste momento. 

 

1.2.1. Da formulação conceitual 

 

Preliminarmente, afigura-se necessário consolidar o que se entende por 

periculosidade criminal, ou seja, de que modo se formula tal conceito no Direito Penal 

brasileiro. 

Como se observa facilmente, a jurisprudência criminal pátria não se furta ao 

amplo uso do termo periculosidade
42

, por vezes o empregando em sua acepção mais 

técnica, que desde a reforma de 1984 do Código Penal brasileiro restringe-se aos 

inimputáveis e semi-imputáveis psíquicos
43

, ora o utilizando como sinônimo do risco 

genérico que qualquer indivíduo que cometeu, ou é acusado de cometer, um delito pode 

representar para a sociedade. 

                                                                                                                                                                          
uma pena; e todavia, se o facto praticado e a personalidade do agente revelarem a existência de uma grave 

perigosidade o sistema sancionatório criminal não pode deixar de intervir, sob pena de ficarem por 

cumprir tarefas essenciais de defesa social que a uma política criminal racional e eficaz sem dúvida 

incumbem” (2007, p. 87). 
41

 De fato, anota ACOSTA que “[e]n la actualidad existe prácticamente unanimidad doctrinal en el 

sentido de recurrir a la noción de peligrosidad a la hora de fundamentar las medidas aplicables a los 

sujetos declarados como inimputables” (1990, p. 199). 
42

 Cabe aqui uma interessante distinção prévia, pois o uso da expressão “periculosidade” não é exclusivo, 

no campo jurídico, do Direito Penal. Nota-se, com efeito, que periculosidade também é um conceito 

fundamental no Direito do Trabalho, porém, ao reverso do que ocorre na seara criminal, neste campo o 

termo volta-se ao mundo exterior ao indivíduo e não a uma qualidade deste. Em outras palavras, enquanto 

a área criminal cuida do risco que um indivíduo pode representar para os demais, a área laboral apenas 

considera, inobstante o emprego da mesma expressão, o risco que o meio, mais especificamente, o 

contexto e a forma em que determinada atividade de trabalho é realizada, pode representar para o 

indivíduo (artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho). Por sua vez, colhe VALLENAS, na esteira 

do pensamento de MAGGIORE, que o “termo periculosidade indica, em sentido genérico, um estado de 

perigo. É a probabilidade de um dano iminente ou futuro. Mas quando se fala em periculosidade em 

sentido específico, isto é, em estado perigoso, procura-se formular um conceito jurídico-penal relativo ao 

ser humano, e não um conceito relacionado a coisas inanimadas, ou a forças físicas, ou a acontecimentos 

naturais.” (VALLENAS, 2005, p. 88).      
43

 Adota-se aqui o posicionamento de ALVINO AUGUSTO DE SÁ, no sentido de que é inadequada a 

atual utilização do termo periculosidade em referência aos imputáveis (2013, p. 214). 
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Nesse sentido que GOMES JÚNIOR falará da persistência de uma 

“(sub)cultura da periculosidade” – aspecto a ser retomado ao longo deste estudo – que 

se encontra em pleno vigor, não obstante a “vedação jurídica de utilização dos critérios 

baseados na periculosidade aos imputáveis”, passados mais de 30 anos da aludida 

reforma na legislação penal brasileira (2014).  

Com efeito, tão somente a título exemplificativo, em diversos momentos a 

“periculosidade do agente” imputável serve de fundamento para a conversão da prisão 

em flagrante em constrição preventiva (HC 96.527, rel. min. MARCO AURÉLIO, 1ª T, 

DJE de 14-5-2010), como elemento para aferição do risco à garantia da ordem pública 

(HC 119.630, rel. min. LUIZ FUX, 1ª T, DJE de 8-5-2014), como fruto das 

circunstâncias objetivas e subjetivas do delito (HC 104.188 AgR, rel. min. ELLEN 

GRACIE, 2ª T, DJE de 1º-10-2010) e como um dos requisitos utilizados para avaliar a 

aplicação do princípio da insignificância (HC 108.512, rel. min. LUIZ FUX, 1ª T, DJE 

de 20-10-2011)44. 

Expressões como “requintes de periculosidade” (HC 97.132, rel. min. 

JOAQUIM BARBOSA, 2ª T, DJE de 5-2-2010) e “alta periculosidade” (HC 88.508 

MC-AgR, rel. min. CELSO DE MELLO, 2ª T, DJE de 18-12-2013) também são 

encontradas, a indicar que a atividade judicante, nesses casos, não se restringe apenas a 

avaliar a existência ou não de perigo, mas a apontar suas gradações, usualmente em 

desfavor do acusado ou condenado.  

Inobstante, algumas acepções, ainda que comumente empregadas pela 

jurisprudência e, por vezes, pela doutrina45 e legislação
46

, não atendem aos fins deste 

estudo e carregam a potencialidade de dissolver e normalizar um conceito específico em 
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 Anota PASCHOAL, por exemplo, que não obstante a mudança legislativa e doutrinária, “ainda 

presentemente muitos são os julgados que fazem menção à periculosidade no lugar da culpabilidade, 

sendo muito difícil o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa” nesses casos (2015, p. 40). 
45

 Como exemplos de usos diversos realizados pela doutrina, pode-se mencionar “o juízo de 

periculosidade objetiva da conduta”, empregado ao se tratar da questão do dolo (PRADO, 2015, p. 296), 

ou mesmo a afirmação de que “à fixação da pena não é estranha a periculosidade do réu, como se vê do 

art. 59 de nosso Código” (NORONHA, 2004, p. 313). 
46

 Veja-se, nesse sentido, o artigo 3º da Lei 8.072/90, que ao tratar dos crimes hediondos, prevê, de forma 

atécnica, que “[a] União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima, destinados ao 

cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios 

estaduais ponha em risco a ordem ou incolumidade pública”. 
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Direito Penal
47

, motivo pelo qual se faz de rigor melhor delimitá-lo, para posteriormente 

percorrer sua evolução até o momento atual. 

Assim, em uma primeira aproximação, como aponta MECLER (2010), a 

própria exposição de motivos do Código Penal brasileiro de 1940, em seu item n. 24, 

trazia uma conceituação de periculosidade como “probabilidade de vir ou tornar o 

agente a praticar ato previsto como crime” (CAMPOS, 1940). Tal conceituação48, 

entretanto, exige duas ponderações iniciais, decorrentes do contexto legislativo penal 

anterior à reforma de 1984.  

A primeira delas decorre do fato de que os perigosos, portadores de 

periculosidade no entender original do Código de 1940, não eram somente os doentes 

mentais que praticavam ilícitos típicos, mas também os demais agentes referidos nas 

hipóteses dos artigos 77 e 78, incluindo, por exemplo, os condenados por crime 

cometido em estado de embriaguez pelo álcool ou substância de efeitos análogos, se 

habitual a embriaguez, os reincidentes em crime doloso e os condenados por crime 

cometido em associação, bando ou quadrilha49. 

Em síntese, a ideia de periculosidade, à época, não estava diretamente 

associada à existência de transtorno mental, apesar de configurar uma de suas hipóteses 

de incidência, mas sobremaneira à criminalidade habitual
50

, como aponta a própria 

exposição de motivos, supramencionada. 
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 Sobre o emprego comum da palavra “periculosidade” no meio social e na mídia, vide BARROS-

BRISSET (2010, p. 19). Ainda sobre sua polissemia, vide ANDRÉS-PUEYO (2013, pp. 492-493). 
48

 Não se cuida, com efeito, de conceito distinto, em suas linhas fundamentais, dos comumente 

incorporados pelos dicionários brasileiros da língua portuguesa, que usualmente apresentam a 

periculosidade como “estado ou qualidade do que (ou de quem) é perigoso, consistindo – em termos 

penais – no conjunto de circunstâncias que indicam a probabilidade de alguém praticar ou tornar a 

praticar um crime” (FERREIRA, 1986, p. 1.310), ou ainda “propensão de alguém para o mal, revelada 

por seus atos anteriores, ou conjunto de circunstâncias que indicam a possibilidade da prática de um 

crime” (HOUAISS, 2001, p. 2.188), e, por fim, “condição daquele ou daquilo que constitui perigo perante 

as leis; exprime, especialmente, a potencialidade criminosa ou ofensiva de um delinquente, a 

probabilidade de que ele torne a cometer crime.” (MICHAELIS, 2018). 
49

 Nas palavras de NORONHA, “[p]ela lei anterior havia cinco categorias de perigosos, de prováveis 

cometedores de fatos considerados ilícitos penais: os agentes portadores de periculosidade real, os 

inimputáveis por enfermidade mental (art. 22 da redação primitiva), os semi-imputáveis (art. 22, 

parágrafo único, da redação primitiva), os viciados em álcool ou substância de análogo efeito, isto é, a 

ebriedade habitual, os reincidentes em crimes dolosos e os condenados por crimes cometidos como 

filiados à associação, bando ou quadrilha de malfeitores” (2004, p. 315).  
50

 Esse fato é característico do desenvolvimento histórico do próprio conceito de periculosidade. Como 

observa BERNARD, “[i]l sert, à l’origine, à analyser les infracteurs d’habitude (endurcis ou 

professionnels). Mais il est ensuite, au cours du XXe siècle, appliqué également aux criminels sexuels, 

puis à ceux commettant des infractions avec violence” (2012, p. 46). 
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Por sua vez, após 1984, apenas inimputáveis e semi-imputáveis se 

enquadrariam no que MARTÍN denomina de “estados de periculosidade criminal 

típicos”, os quais, ao indicarem os “tipos perigosos”, visam garantir, sob a perspectiva 

da legalidade e da segurança jurídica, que apenas aqueles que se insiram em 

determinadas categorias, fundadas em modelos criminológicos prévios, seriam passíveis 

de uma análise de periculosidade criminal (2004, p. 395 – tradução livre).    

Necessário consignar, em segundo lugar, que o conceito em comento 

abarcava tanto a denominada periculosidade criminal (marcada pelo uso do verbo 

“tornar”), objeto deste estudo, como a malfadada periculosidade social (expressa pela 

utilização do verbo “vir”), sendo fundamental, neste passo, distingui-las claramente. 

Anotava ALMEIDA JÚNIOR que, segundo o Código então vigente, 

perigoso era “todo aquele que virá provavelmente a delinquir (se ainda não o fêz), ou 

provavelmente reincidirá (se já inaugurado no crime)”, dessa forma, tem-se a 

periculosidade social ou “pré-delitiva” na primeira hipótese (conforme artigos 14 e 27 

do Código antigo) e periculosidade criminal ou “post-delitiva” na segunda (1954, p. 

221). Por via de consequência, BASILEU GARCIA afirmará que a periculosidade do 

agente pode ser “revelada por um crime e, também, por um comportamento não 

criminoso” (1945, p. 83). 

Dessa forma, a periculosidade social está atrelada à noção de “mera 

possibilidade de que um sujeito venha a cometer fatos socialmente danosos à 

coletividade, colocando em risco a tranquilidade pública”, e busca, fundamentalmente, a 

restrição da liberdade dos indivíduos considerados “socialmente inconvenientes ao 

Estado”, independentemente da prática de uma infração penal precedente, bastando um 

comportamento comunitariamente desajustado para a aplicação de uma medida de 

segurança pré-delitual (FERRARI, 2001, pp. 154-155)
51

. 

Nesse sentido, REALE JÚNIOR traz exemplo, advindo da legislação 

soviética (artigo 7 das Bases, de 1958), no qual se estabelecia que ações socialmente 

                                                           
51

 Para ANTUNES, cuida-se de uma das expressões da vigência absoluta do princípio da atualidade do 

estado perigoso, que também se manifestaria, por vezes, na “imprescritibilidade da medida de segurança; 

inaplicabilidade de leis de amnistia; irrelevância da proibição de retroactividade da lei; [...] duração 

indeterminada da medida de segurança; e inexistência de limites decorrentes da ideia de proibição de 

excesso” (2003, p. 93).  
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perigosas, em ameaça às relações sociais socialistas, poderiam dar ensejo à aplicação de 

medidas penais (1975, p. 162). 

Por sua vez, PRADO observa que o Código Penal brasileiro de 1940, em 

sua redação original, acolhia a periculosidade social (ou pré-delitiva) ao estabelecer a 

aplicação de medidas de segurança no caso dos denominados “quase crimes” (2014, p. 

564). Ainda que sob forte crítica doutrinária, previa o artigo 76, parágrafo único, que a 

periculosidade do agente seria suficiente para aplicação de medida de segurança nas 

hipóteses de tentativa impossível e ajuste, instigação ou auxílio em relação a delito que 

não chegou a ser tentado – conforme os artigos 14 e 27 (PRADO, 2014, pp. 564-565).  

A seu turno, a periculosidade criminal tem por elemento distintivo essencial 

o caráter pós-delitual (CONDE; ARÁN, 2010, p. 53), em que se busca coibir a repetição 

de um fato ilícito típico
52

, tendo, assim, como pressuposto a realização de um injusto 

prévio (FERRARI, 2001, pp. 156-158)
53

. Na percepção de MARTÍN, esse injusto 

prévio será apenas o “sintoma revelador” da periculosidade criminal, não o fundamento 

de aplicação da medida de segurança (ou elemento de sua hipótese fática, cf. PRADO, 

2014, p. 562), operando como um critério limitador da atuação estatal, que por razões de 

segurança jurídica restringe o exercício do Direito Penal preventivo (2004, p. 392 – 

tradução livre)
54

. 

SALVADOR NETTO observa, por outro lado, que será justamente a 

gravidade do injusto prévio um elemento indiciário do “nível de periculosidade”, que se 

reflete no tratamento distinto em face de delitos apenados com reclusão ou detenção, a 
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 Como apontado anteriormente, não cabe aqui considerar a culpabilidade do agente ante sua 

inimputabilidade ou semi-imputabilidade, bastando, portanto, que o fato prévio seja típico e ilícito, ainda 

que não culpável (MARTÍN, 2004, p. 392), ou ainda, como preferem alguns doutrinadores, a existência 

de um fato punível (PRADO, 2014, p. 562).   
53

 Para REALE JÚNIOR, na esteira de PONTES DE MIRANDA, não caberia a afirmação de que o 

inimputável age, dado que sua “ação” diverge da desenvolvida pelo imputável, por não ter como 

referência uma atitude interna em confronto com o valor tutelado, assim, somente caberia referir que o 

inimputável “pratica fatos” (2003, pp. 168 e 171). Nas palavras do autor há a “ocorrência de um fato fruto 

de um movimento que se amolda ao fato descrito como crime, ferindo bem jurídico protegido pela lei 

penal. Este movimento materialmente ofensivo a um bem jurídico é dado presente na ação do imputável e 

na prática a que deu causa o inimputável” (REALE JÚNIOR, 2003, p. 168). No mesmo sentido, 

PASCHOAL assevera que a imputabilidade é “pressuposto da própria ação, que é permeada pela 

finalidade de lesar um determinado valor ou bem jurídico” (2016, p. 100). De forma contrária, 

defendendo a prática de fato ilícito-típico pelo inimputável, vide DIAS (2007, pp. 90-92).  
54

 Refere o autor, ademais, que a prévia comissão de uma infração penal ganha relevância ainda maior em 

razão do prognóstico inerente à periculosidade, tendo em vista ser baseado, em boa medida, em um “fator 

intuitivo”, com uma maior ou menor margem de erro, sendo que a exigência da prática de um ilícito-

típico precedente tende a diminuir fatores de incerteza do próprio prognóstico (MARTÍN, 2004, p. 393 – 

tradução livre). 
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determinar a aplicação da medida de internação ou de tratamento ambulatorial (2017, p. 

265)
55

. 

Conclui FERRARI que, atualmente, ante a afirmação de um Estado 

Democrático de Direito, “a medida de segurança adquiriu natureza de sanção penal, 

configurando-se ilegítimo possuir como pressuposto a periculosidade social, a constituir 

necessária e imediata sua substituição pela periculosidade criminal” (2001, p. 155)
56

. 

Não é por outra razão que, no contexto deste estudo, interessará apenas a 

perspectiva da periculosidade criminal, cujo conceito busca-se estabelecer a partir deste 

momento, com esteio nos autores que trataram do tema.  

Retome-se, inicialmente, a concepção de ANÍBAL BRUNO, para quem a 

periculosidade (ou perigosidade) consubstanciaria “uma maneira de ser, um estado 

permanente do sujeito, de que a prática de um crime é um simples episódio 

denunciador, o sintoma de uma situação que existia antes dele e provavelmente depois 

dele” (1962, p. 299). O mesmo autor, em sua obra Perigosidade criminal e medida de 

segurança, enunciava, com base em diversos doutrinadores, alguns conceitos de 

periculosidade, tais como, a probabilidade de delinquir; a “capacidade de uma pessoa 

tornar-se, com probabilidade, autora de um delito”; “o estado, a aptidão, a inclinação de 

uma pessoa a cometer, com grande probabilidade, quase certeza, delitos” e, por fim, o 

“estado de grave desajustamento do homem às normas fundamentais da coexistência 

social” (BRUNO, 1977, pp. 133-35). 

De outra face, NELSON HUNGRIA já enfatizava que o juízo de 

periculosidade não poderia ser mais que uma análise de probabilidade, com base em 

“uma prognose, uma suposição ou previsão que, embora estatisticamente fundada no 

quod plerumque accidit, pode não traduzir a realidade”, não havendo como exigir 

critérios de certeza, mas tão somente “cálculos de probabilidade” (1956). Nas palavras 

do autor: 
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 Entretanto, não se verifica uma correlação necessária entre a cominação pelo legislador da pena de 

reclusão ou de detenção e a gravidade abstrata do delito. Nesse sentido, veja-se que ao infanticídio, 

tipificado no artigo 123, do Código Penal, corresponderá uma pena de detenção variando entre dois e seis 

anos, enquanto ao crime de invasão de dispositivo informático com a obtenção de informações sigilosas, 

nos termos do artigo 154-A, §3º, do Código Penal, será possível a aplicação de pena de seis meses a dois 

anos de reclusão, vendando, neste caso, a incidência da medida de segurança ambulatorial, em 

interpretação restritiva do artigo 97 do Código Penal. 
56

 Em sentido oposto, remete-se a defesa de ANÍBAL BRUNO quanto à aplicação da periculosidade 

social (1977, pp. 137-141). 
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A periculosidade, como status que se insere na personalidade, 

significando uma acentuada inclinação para os atos anti-sociais 

convencionalmente chamados “crimes”, é a resultante de um 

complexo de causas, de um intrincado jogo ou interação de fatores, 

endógenos e exógenos, orgânicos e mesológicos, e sua presença ou 

ausência não pode ser verificada com precisão idêntica à da medida da 

febre ou da pressão sanguínea (HUNGRIA, 1956). 

Na mesma esteira, NORONHA afirma que se reconhece a periculosidade do 

autor, como probabilidade de tornar ou vir a delinquir, mediante a análise de sua 

personalidade e de sua “vida anteata”, ou pré-delitiva, aliada à perquirição dos motivos 

e circunstâncias do fato delituoso (2004, p. 315). Dessa forma, a periculosidade seria 

“sempre uma fórmula individual integrada pela personalidade biológico-social do 

homem, com os seus atributos herdados e adquiridos, permanentes e transitórios, como 

se exprimem ou podem exprimir-se perante os estímulos da vida” (BRUNO, 1977, p. 

137). 

Em que pesem tais noções estarem ainda ligadas, em alguma medida, à 

existência da periculosidade social no ordenamento jurídico brasileiro, não se 

distinguem, em essência, das conceituações mais modernas, posteriores à reforma penal 

de 1984. 

Como se observa, o conceito de periculosidade criminal, pressuposto 

subjetivo de aplicação das medidas de segurança57, está logicamente jungido à noção de 

perigo58, que se define como probabilidade de dano, sendo o crime o acontecimento 

danoso que se julga provável (DUTRA, 2000, p. 49). Em outras palavras, a 

periculosidade “pressupõe um risco representado por circunstâncias que prenunciam um 

mal para alguém, ou para alguma coisa, resultando ameaça, medo ou temor à sociedade” 

(FERRARI, 2001, p. 153). 

Segundo DUTRA, esse juízo de probabilidade funda-se no conhecimento de 

que determinado indivíduo reúne certas condições de desajustamento social de tal 
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 Com efeito, além de um pressuposto ilícito-típico, faz-se necessário à incidência das hipóteses de 

aplicação da medida de segurança a existência de requisito subjetivo, a periculosidade criminal (cf. 

FERRARI, 2001, pp. 135-166). De forma mais ampla, SALVADOR NETTO elenca como requisitos para 

a imposição de medidas de segurança: “(i) prática de fato punível; (ii) periculosidade do autor; (iii) 

periculosidade pós-delitiva e (iv) ausência de imputabilidade plena” (2017, p. 266). Em sentido diverso, 

REALE JÚNIOR entende que “os pressupostos da medida de segurança são a doença mental e o fato 

lesivo previsto como crime” (2003, p. 171).  
58

 Para EDUARDO REALE FERRARI “[a] probabilidade de repetição de um ilícito-típico por parte de 

um inimputável constituirá uma legitimação à existência do perigo.” (2001, p. 158). 
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natureza e gravidade que possibilitam a prática de um ilícito-típico (2000, p. 49). A 

periculosidade seria, nesse sentido, um juízo sobre o comportamento futuro do agente – 

constituindo, no entender de FRAGOSO, uma verdadeira “ficção jurídica” (1984, p. 

1.922) – à qual, em razão de sua própria natureza, deveria ser conferido apenas um valor 

relativo (YAROCHEWSKY; COELHO, 2013, pp. 25-26) 59.  

De fato, importa notar que enquanto a culpabilidade refere-se ao passado, ao 

fato cometido, a periculosidade aponta para o futuro60 (MARTÍN, 2004, p. 398), 

remetendo, assim, “às possibilidades de ulterior prática de fatos puníveis que se revelam 

na análise da personalidade do sujeito” (GOMES; MOLINA; BIANCHINI, 2007, p. 

539). Em outras palavras, se a pena é decorrente de um juízo de culpabilidade, “o 

resultado de uma diagnose”, dado se relacionar a fato pretérito e determinado, a medida 

de segurança, em decorrência da periculosidade criminal, volta-se ao fato provável, de 

natureza futura e incerta, uma “prognose”, cabendo ao magistrado avaliar o “grau de 

probabilidade de haver reincidência” (NUCCI, 2014, p. 329)
61

.  

Em que pesem possíveis divergências doutrinárias quanto alguns elementos 

circunstanciais, como os fatores internos e externos a serem considerados, será 

exatamente a referida prognose o eixo comum sobre o qual se formulará o conceito de 

periculosidade criminal
62

.  

Nesse sentido, CONDE e ARÁN afirmam que a periculosidade criminal 

nada mais é do que a probabilidade de que se produza um resultado, no caso, a 

                                                           
59

 “Ínsito ao conceito de perigo criminal constitui a probabilidade do dano, não significando que a certeza 

do perigo importe na precisão do dano, de modo que, ainda que averiguada a certeza do perigo de novos 

crimes, não se pode nunca ter convicção de que tais delitos efetivamente serão cometidos. A 

periculosidade criminal funda-se na base legal de que os doentes mentais provavelmente praticarão novos 

ilícitos-típicos, movidos por certos apetites e impulsos, configurando-se a medida de segurança penal a 

modalidade sancionatória por excelência para tratá-los ou neutralizá-los. [...] Inicialmente, não podemos 

esquecer de que todos estamos suscetíveis à prática de ilícitos-típicos, dormitando em cada um de nós a 

capacidade quanto à repetição” (FERRARI, 2001, pp. 157-158). 
60

 Para BRANCO, “[n]a construção do conceito de periculosidade do agente, além dos aspectos 

sociológicos e jurídicos (que se diga, no caso da imposição da medida de segurança detêm uma 

importância secundária), inclui-se o caráter patológico ao fenômeno do crime, ou seja, o estado pessoal 

do sujeito perigoso, remete ao seu passado, ao presente e, sobretudo, ao seu futuro (como um ser perigoso 

capaz de cometer novos crimes e que precisa ser neutralizado)” (2010). 
61

 No mesmo sentido, MASSON (2017, p. 958). 
62

 Adotando o conceito de periculosidade como prognóstico de reincidência (ou probabilidade de 

reiteração delitiva): BRUNO (1977, p. 134) PRATT (2001, p. 114); CONDE e ARÁN (2010, pp. 52-53); 

MARTÍN (2004, pp. 392 e 397); PRADO (2015, p. 561); DOTTI (2013, p. 765); GARAY (2014, p. 07); 

YAROCHEWSKY e COELHO (2013, p. 25); JESUS (1999, p. 546); CARVALHO (2015, p. 502); 

RODRÍGUEZ (2008, p. 03); ANTUNES (1998, p. 54); COSTA JÚNIOR (1963, pp. 137-138); MASSON 

(2017, p. 957) BARROS-BRISSET (2010, p. 21); BERNARD (2012, pp. 46-47); ROBINAT e BAUSILI 

(2008, p. 255).  
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probabilidade de que alguém cometa um delito no futuro (2010, p. 52). Assim, o juízo 

de periculosidade se desenvolve por meio de uma prognose da vida futura do agente, 

levando-se em conta, por exemplo, sua forma de vida, sua conformação psíquica, o 

ambiente que o circunda, entre outros (CONDE; ARÁN, 2010, pp. 52-53). 

No entanto, na lição clássica de CASABONA a periculosidade abarca tanto 

uma análise de diagnóstico como de prognóstico. Para o autor, a periculosidade, 

inobstante implicar juízo naturalístico (não ético, moral ou de valor) – um cálculo de 

probabilidade que se concretiza em uma prognose –, se decompõe em dois aspectos, 

decorrentes de sua própria definição: i) a comprovação da qualidade sintomática de 

perigoso (diagnóstico de periculosidade) e ii) a comprovação da relação entre tal 

qualidade e o futuro criminal do agente (prognose criminal) (apud MARTÍN, 2004, p. 

398).  

Dessa forma, em um primeiro momento, cuida-se de verificar se o indivíduo 

reúne os “sintomas” que permitem indiciar a existência de periculosidade (diagnóstico), 

tendo em conta, por exemplo, o delito cometido – sua forma de execução, os motivos e 

sua atitude em face do ato praticado – e sua relação com a personalidade do sujeito, bem 

como se este se encontra dentre as categorias de “estado perigoso” definidas pela lei 

(inimputável e semi-imputável) (MARTÍN, 2004, p. 398 – tradução livre). Ainda que 

não se ignorem outros fatores, como os ambientais, grande relevância assumem para o 

referido diagnóstico as características mais permanentes da personalidade do sujeito 

(MARTÍN, 2004, p. 399). 

De outra face, no que tange à prognose, entram em cena três possíveis 

métodos prognósticos: i) o intuitivo, baseado nas apreciações subjetivas do julgador, 

sem respaldo científico ou técnico; ii) o científico, fundado no estudo da personalidade 

do individuo por especialistas, por meio de procedimentos de caráter científico; e iii) o 

estatístico, no qual se aplicam tabelas de predição criadas por criminólogos e que 

resultam em um cálculo de probabilidade tendo em vista aspectos da personalidade do 

agente (MARTÍN, 2004, p. 399). 

Na doutrina brasileira, por sua vez, BITENCOURT apresenta a 

periculosidade como um “estado subjetivo mais ou menos duradouro de 

antissociabilidade”, ou seja, um juízo de probabilidade, calcado na conduta antissocial, 
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bem como na anomalia psíquica do agente, que permite inferir que este voltará a 

delinquir (2009, p. 166). 

Nas precisas palavras de VALLENAS, a periculosidade  

é o complexo de condições subjetivas e objetivas que permitem inferir 

da configuração biopsíquica do indivíduo e de fatores meio-

ambientais a elevada probabilidade de repetição pelo agente, no futuro 

de fatos ilícitos-típicos. O conceito de perigosidade ou periculosidade 

deita suas raízes num juízo de probabilidade em face do 

desajustamento social do indivíduo; assim, este teria a ‘possibilidade 

qualificada’ de vir a praticar ou tornar a cometer no futuro novos fatos 

ilíctos-típicos. Não se trata de um juízo de simples possibilidade, mas 

sim de uma evidente probabilidade, visto que, para as pessoas em 

geral, o delito é um fato ‘possível’. A periculosidade criminal é em 

essência um juízo de prognose que se formula diante de certos 

indícios. É um juízo empírico sobre o futuro que se projeta sobre o 

fato e o sujeito que o praticou tendo em vista o que provavelmente 

poderá ocorrer (2005, pp. 88-89).    

No ponto, surge ainda o debate acerca da probabilidade de que tipo de 

reiteração delitiva seria necessária para a configuração da periculosidade criminal, 

sendo indispensável o perigo de reincidência específica ou bastando o risco de prática 

de qualquer ilícito-típico (FERRARI, 2001, p. 158). 

De acordo com a primeira vertente, somente estará configurada a 

periculosidade quando da probabilidade de repetição de injustos da mesma natureza do 

anteriormente praticado, havendo “fundado receio de que o agente possa vir a praticar 

ilícitos-típicos penais da mesma espécie”
63

; por outro lado, para a segunda corrente, 

afigura-se “inviável a aferição da periculosidade específica”, pois se já é criticável o 

juízo de prognose genérico em relação a reiteração de fatos ilícitos-típicos, mais 

contestável seria na hipótese de predição probabilística de condutas específicas 

(FERRARI, 2001, p. 158). 

No entanto, FERRARI, apesar de se filiar à segunda corrente, entende que o 

interesse público preponderante demanda a probabilidade de reiteração de um “ilícito-

típico de certa gravidade”, não se justificando a aplicação da sanção-medida em razão 

da “simples presença de meros estados patológicos, sem risco de reiteração” (2001, p. 

                                                           
63

 É o que ANTUNES denomina como “perigosidade específica”, explicando, com base na legislação 

portuguesa, que “[n]ão se trata propriamente de factos integrantes do mesmo tipo de crime, mas sim de 

factos que possuam uma conexão substancial com o praticado- - v. g., factos violentos contra as pessoas 

ou factos contra o património” (1998, p. 54).  
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158). Nesse sentido, de rigor a incidência dos conceitos de menor potencialidade 

ofensiva, insignificância e bagatela (FERRARI, 2001, p. 158) 64. Dessa forma, segundo 

o autor: 

A probabilidade na reiteração de um ilícito-típico de acentuada 

gravidade há de ser, portanto, um dos pontos a serem avaliados na 

periculosidade penal, servindo como parâmetro para verificar a 

incidência da medida de segurança criminal, bem como para escolher 

as espécies das medidas terapêuticas enunciadas pelo legislador 

(FERRARI, 2001, p. 158). 

Ante o exposto, pode-se conceituar a periculosidade criminal como a 

probabilidade65, com base em critérios psicológicos e/ou psiquiátricos
66

, de que o 

inimputável (ou semi-imputável) torne a delinquir, tratando-se, em suma, de um 

prognóstico de que uma determinada pessoa cometerá crimes de certa gravidade
67

, ou é 

propensa a cometê-los, em razão de suas características internas (endógenas ou 

imanentes), o que justificará, por via de consequência, a intervenção estatal sob a forma 

de medida de segurança. 

Oportuna uma anotação final. Se de uma forma ou de outra todo juízo de 

periculosidade resulta em uma prognose do futuro comportamento delitivo do agente, 

não é válido afirmar que toda predição de reiteração criminosa pode ser qualificada de 

periculosidade criminal, conceito adstrito aos inimputáveis e semi-imputáveis após a 

reforma penal de 1984. A título de exemplo, veja-se que é comum, ainda que criticável, 

a análise da probabilidade de reincidência ao tempo do exame criminológico aplicado 

                                                           
64

 “Não será qualquer possibilidade de repetição do ilícito-típico que legitimará a submissão de um doente 

mental à medida de segurança criminal, vez que perigosidade criminal não é sinônimo de necessidade 

social, a corroborar que também, nas medidas de segurança, incidem os princípios da lesividade, 

ofensividade e interferência mínima” (FERRARI, 2001, p. 158). No mesmo sentido, FIGUEIREDO 

DIAS, afiançando a necessária incidência “dos princípios da necessidade, da subsidiariedade e da 

proporcionalidade ou proibição do excesso” (2007, p. 95). 
65

 Como aponta FERRARI, probabilidade distingue-se conceitualmente de possibilidade, pois enquanto 

esta “traduz o caráter incerto dos acontecimentos futuros, a probabilidade indica um juízo de certeza 

sobre a constância da frequência desses mesmos acontecimentos incertos”, configurando-se como “uma 

possibilidade qualificada, uma verdade provável”, ou “uma certeza da probabilidade” (2001, p. 156). No 

mesmo sentido, lecionava GARCIA não ser suficiente identificar a mera possibilidade delitiva, mas sim a 

probabilidade de que um indivíduo torne a delinquir (1945, p. 87). 
66

 Ainda que possam, ou devam, ser igualmente considerados os fatores externos (sociais ou ambientais), 

estes são dificilmente mensuráveis, prevalecendo, em princípio, os componentes psicológico e 

psiquiátrico na aferição da periculosidade criminal no sistema brasileiro.  
67

 Diverge-se aqui de MASSON, para quem a periculosidade envolveria a efetiva probabilidade de o 

agente “voltar a envolver-se em crimes ou contravenções penais”, abarcando, assim, o conceito amplo de 

infrações penais (2017, p. 957). 
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aos imputáveis submetidos à execução penal (ALVINO, 2013, pp. 207-208)
68

. Assim, 

para fechar o recorte proposto neste estudo, ainda que ambas sejam previsões, tão 

somente aquela referente ao comportamento futuro dos inimputáveis ou semi-

imputáveis poderá ser nominada de periculosidade criminal. 

Ademais, fixada a compreensão sobre o conceito de periculosidade criminal 

que guiará o desenvolvimento deste estudo, cabe agora perquirir seu desenvolvimento 

histórico, anotando especialmente a influência da Escola do Direito Penal em que se 

originou. 

 

1.2.2. Do desenvolvimento histórico das formas de predição da conduta delitiva 

 

 

Interessante assinalar, como o faz VALLENAS, que desvendar “o perfil 

psicológico da denominada ‘mente criminal’”, não obstante seja comumente 

apresentada como um recurso moderno e inovador, um método verdadeiramente 

revolucionário, em outras palavras, a ideia de “predizer as características do potencial 

infrator ancorada em determinados rasgos fisionômicos, ou no seu comportamento, é 

antiga técnica permeada pela fascinação de classificar e antever a criminalidade” (2005, 

p. 86).   

Nesse sentido, ALMEIDA JÚNIOR se propôs a analisar, em artigo 

publicado em 1954, quais fatos e circunstâncias foram considerados no passado, ou 

ainda eram tidos naquela época, como “suficientes para ‘autorizar a suposição’ de que 

determinado indivíduo é ou não é perigoso” (1954, p. 223). 

Com tal objetivo em mente, o autor apresenta o transcurso das formas de 

previsão que vigoraram ao longo da história forense, desde uma nominada Astrologia 

Judiciária, que buscava prever nos céus a conduta dos homens; passando pela 

Fisionômica, cujos sinais impressos nos corpo, em especial na face, apontavam o 

                                                           
68

 Nesse sentido, REALE JÚNIOR (2004) ressalta a subsistência, mesmo após a reforma da Parte Geral 

em 1984, da previsão do artigo 83, parágrafo único, do Código Penal, referente ao livramento 

condicional, em que sua concessão restou “subordinada à constatação de condições pessoais que façam 

presumir que o liberado não voltará a delinqüir”, ou seja, a um juízo sobre o comportamento criminal 

futuro do indivíduo. 
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caráter e o temperamento perene do agente; pela Frenologia de Gall69, em que 

saliências em determinadas partes do crânio, visíveis externamente, poderiam indicar 

zonas corticais mais desenvolvidas que outras e, assim, determinadas tendências 

comportamentais a elas associadas, como de cometer assassinatos ou estupros70; pela 

Antropologia Criminal71, até as modernas estatísticas norte-americanas (ALMEIDA 

JÚNIOR, 1954, pp. 224 e ss.).  

Não obstante a riqueza histórica e científica desse percurso, apenas as duas 

últimas fases dessa evolução, apresentadas pelo autor, merecerão atenção mais detida 

adiante. 

De fato, no contexto deste estudo mostra-se inevitável a menção aos 

trabalhos de CESARE LOMBROSO, realizados no final do século XIX, que 

modificaram para sempre os métodos e as doutrinas criminológicas, promovendo uma 

“revolução copernicana em material penal” (REALE JÚNIOR, 2003, p. 162), e 

fornecendo, à época, fundamental substrato ao tema da periculosidade criminal 

(ALMEIDA JÚNIOR, p. 228)
72

. Nesse sentido, de acordo com a verificação empírica 

do autor italiano, existiria entre os homens um “tipo criminal”, reconhecível por suas 

características físicas externas, tais como “mandíbulas volumosas, assimetria facial, 
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 FRANZ JOSEPH GALL, criador da frenologia, identificou em seus estudos vinte e sete faculdades 

humanas relacionadas a áreas cerebrais, o que o levou a desenvolver a denominada teoria geral da 

localização cerebral (SERAFIM; DUARTE; ACHÁ, 2015, p. 18), defendendo ser “possível, a partir do 

uso de técnicas craniométricas, identificar o caráter, a personalidade e o grau de criminalidade do 

indivíduo pelo formato da cabeça”, chegando a afirmar ter encontrado, ao dissecar crânios de doentes 

mentais, “o centro do instinto carniceiro, responsável pela tendência ao assassinato” (BORZUK, 2014, p. 

25). “Tendo ampla aceitação, a concepção proposta por GALL dominou praticamente o século XIX, 

sendo modificada a partir das ideias de FLOURENS em 1820, que destacava que de fato o cérebro 

apresentava regiões associadas a determinadas funções, mas, no entanto, seu funcionamento se dava de 

maneira integralizada independente de áreas específicas” (SERAFIM; BARROS, 2015, p. 139).   
70

 “É interessante salientar [...] que impressionam mal aos fisionomistas os caracteres anormais 

(polidactilia, barba em rosto de mulher), os caracteres extremados (orelhas pequenas, orelhas grandes), os 

caracteres infrequentes (pele escura na Alemanha, olhos claros no sul da Itália), cabelos vermelhos em 

quase toda a parte). Para indicar o homem de bem, nada como a medianidade fisionômica, a normalidade 

de proporções, a conformidade com os tipos físicos correntes no meio social” (ALMEIDA JÚNIOR, 

1954, p. 226).  
71

 Como anota ZAFFARONI, “el más famoso de los pioneros de la oficialización de la antropología 

criminal (primera denominación de la criminología moderna) fue ALEXANDRE LACASSANGE (1843-

1924). Tomó de MOREL la combinación de caracteres heredados y adquiridos transmitidos por herencia 

y combinó las tesis frenológicas del alemán GALL con la estratificación social, sosteniendo que la 

etiología criminal dependía de modificaciones del cerebro que podían afectar la región occipital, la frontal 

o la parietal: las afecciones al occipital producían los criminales de clases bajas, instintivos; las de la 

región parietal, del equilibrio, producían los ocasionales o impulsivos de clase media; las de la región 

frontal, del pensamiento, los delincuentes alienados de clases altas” (2009, p. 74). 
72

  Segundo GARCIA, “[a] idéia de periculosidade, a presidir a administração dos processos de combate à 

delinqüência, é a mais incontestável realização legada pela escola positiva ao direito objetivo” (1945, p. 

88). 
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orelhas desiguais, falta de barba nos homens, fisionomia viril nas mulheres, ângulo 

facial baixo” (LOMBROSO, 2016, p. 197)
73

. 

Essas características, dentre outras, eram graduadas em “criminosos natos”, 

quando se somavam abundantemente, em “criminosos habituais”, quando em 

quantidade mediana, e em “criminosos ocasionais”, se menos aparentes (ALMEIDA 

JÚNIOR, 1954, p. 229)74.  

Ante tais observações, LOMBROSO atribuiu às suas verificações empíricas 

uma patogênese, que denominou de “degenerescência”, e um significado, o chamado 

“atavismo”
75

. Como bem explica ALMEIDA JÚNIOR,  

[e]m virtude de causas diversas, que atuariam por via hereditária 

(entre as quais em primeiro lugar a epilepsia, e, depois, o alcoolismo, 

a sífilis e outras), seriam lesados os centros nervosos superiores e, por 

intermédio deles, todo o organismo. Era a “degenerescência”, — 

suposta degradação progressiva da espécie, de geração em geração, 

concebida por MOREL (1809-1873)
76

, e à qual LOMBROSO, sob o 

influxo da então recente lei biogenética de HAECKEL (1866), 

acrescentou uma interpretação: a degenerescência consistiria na 

parada do desenvolvimento do indivíduo, em fase correspondente a 

um estágio intermediário de sua evolução. Assim os estigmas 

encontrados no corpo ou no espírito do criminoso, seriam marcas 
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 Como anota BORZUK, para chegar a essas características do criminoso nato, LOMBROSO teria 

dissecado cerca de quatrocentos cadáveres de criminosos e observado mais de seis mil reclusos em 

prisões italianas (2014, p. 20). 
74

 Com as diversas contestações aos seus estudos e após sucessivas reformulações, ampliando o leque dos 

fatores causais do crime e abandonando uma visão estritamente bioantropológica, a tipologia de 

LOMBROSO passou a contemplar três tipos de indivíduos: “o criminoso nato, o criminoso alienado 

(sofrendo de uma perturbação psíquica grave e correspondendo à figura do criminoso-louco) e o 

criminalóide ou criminoso ocasional (próximo do indivíduo normal, mas com défices psicológicos, 

morais e desenvolvimentais)” (MANITA , 2001, p. 38). 
75

 Observa ALVINO DE SÁ que, “para LOMBROSO, o praticar crimes, entre nossos ancestrais (tal como 

entre os selvagens), equivale à sua própria conduta natural, ao seu próprio modo natural de agir (note-se: 

natural entre os selvagens, entre nossos ancestrais). Ele passa a falar então da grande frequência e 

naturalidade com que eram praticados homicídios entre os selvagens [...], roubos, crimes contra os 

costumes. Ou seja, o ancestral, o primitivo é um indivíduo naturalmente criminoso (criminoso, bem 

entendido, para nosso modo de vida de hoje, não para o modo de vida dele). Ou, noutros termos, poder-

se-ia deduzir, o criminoso é um indivíduo naturalmente ancestral, primitivo. Essa ideia remete ao conceito 

de atavismo, que para LOMBROSO, é [...] um traço primitivo, arcaico, das raças primitivas, que se 

encontra ainda presente no indivíduo (verdadeiramente) delinquente. Por isso mesmo, para ele, o 

delinquente verdadeiro tem predisposições básicas, inatas” (2015, p. 77). 
76

 “La degeneración fue enunciada y consagrada por BÉNEDICT AUGUSTIN MOREL (1809-1873) en 

su famoso Traité des dégénerescenses, de 1857. Para MOREL la degeneración era resultado de la 

herencia, en la que se combinan los caracteres heredados y los incorporados por el medio ambiente, 

admitiendo la tesis de la transmisión de caracteres adquiridos, de LAMARCK. MOREL vinculaba los 

síntomas y signos degenerativos y acentuaba su interés por la epilepsia, acuñando la expresión epilepsia 

larvada” (ZAFFARONI, 2009, p. 72).   
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“atávicas”, lembrando a infância, a vida fetal ou mesmo a 

ancestralidade da espécie humana (1954, p. 229)
77

. 

Anota BORZUK que, inobstante não tenham sido os primeiros trabalhos a 

buscar as causas da criminalidade
78

, ou mesmo a estabelecer relações entre crime e 

características físicas do indivíduo79, não se descuidando, igualmente, das severas 

críticas metodológicas que os sucederiam80, a relevância dos estudos de LOMBROSO 

encontrava-se na utilização dos “recursos científicos mais avançados de sua época, 

como equipamentos de medida, a recém-inventada fotografia etc., além de promover 

uma pesquisa quantitativa, tratada com recursos estatísticos” (2014, pp. 23 e 36).  

Assim, com os estudos elaborados por LOMBROSO, uma nova forma de 

conceber o crime e o criminoso se coloca, inserindo-se novos saberes e técnicas, bem 

como discursos e procedimentos “até então impensáveis no âmbito da justiça criminal” 

(BORZUK, 2014, p.24). Esse novos instrumentos de “explicação da criminalidade” 

servirão de reforço à intervenção penal, auxiliando no combate ao crime, ou mais 
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 Aduzia ALMEIDA JÚNIOR, à época, que “a crítica científica fêz ruir por terra as vigas mestras da 

Antropologia Criminal lombrosiana. A Genética de MENDEL, dando novos rumos ao entendimento dos 

fenômenos da hereditariedade, pôs de lado a concepção de MOREL a respeito da degenerescência. De 

outra parte, o que se sabe hoje, com relação à influência das doenças e intoxicações sobre o plasma 

germinativo, permite recusar qualquer ação deteriorante nele exercida pela epilepsia, pelo álcool ou pela 

sífilis, e os efeitos que tais fatores possam produzir sobre o embrião ou o feto, não tomam o tipo de uma 

‘parada de desenvolvimento’ obediente à lei biogenética. O atavismo, afinal, que na opinião de 

LOMBROSO seria a comprovação objetiva de sua doutrina, tem agora, dentro do mendelismo, uma 

explicação clara, — a ação dos recessivos, — demonstrada pela experiência. O mais importante, todavia, 

é que os dois grandes fatos afirmados por LOMBROSO, — o da vultosa proporção de criminosos ‘natos’ 

e o da presença, neles, de estigmas corporais denunciadores, — devem ser negados com firmeza. A 

influência da hereditariedade na produção de criminosos é fraca e inespecífica, não se aceitando que 

exista herança direta de tendência para o crime. E, quanto aos estigmas corporais reveladores, que 

permitiriam o diagnóstico da periculosidade, o acordo é hoje quase unânime no sentido de recusá-los. 

Referindo-se às extensas e minuciosas observações levadas a cabo nas prisões inglesas, e às comparações 

depois efetuadas com a população obediente às leis, CHARLES GORING asseverou em 1913: ‘dessas 

comparações nenhuma prova se obteve confirmando a existência de um tipo físico criminal, tal como 

LOMBROSO e seus discípulos descreveram’. Ao aludir mais tarde a esse trabalho inglês, WILLIAM 

HEALY adverte, nos Estados Unidos: ‘Nossas pesquisas e as de outros, neste país, autorizam a mesma 

conclusão’. E o próprio OTTOLENGHI, discípulo de LOMBROSO, pôde declarar em 1920: ‘Hoje 

devemos admitir que os caracteres somáticos encontrados nos delinquentes não são realmente específicos; 

existem delinquentes sem tais caracteres e estes caracteres se encontram por vezes em indivíduos não 

delinqüentes’” (1954, pp. 230-231). 
78

 Sobre o risco de perpetuação do “mito lombrosiano”, que olvida os estudos anteriores sobre o crime e o 

criminoso, remete-se ao trabalho de LINDESMITH e LEVIN (1937, pp. 653-671). 
79

 HASSEMER chegou a denominar o grupo no qual LOMBROSO se incluía de “agrimensores de seres 

humanos” (2014, p. 02). 
80

 MANITA faz referência a equívocos metodológicos que não seriam aceitos no próprio pensamento 

positivo, tais como: “ter erigido a ‘norma geral’ casos particulares [...]; o ter avançado na definição de 

‘tipos’ sem ter realizado estudos comparativos entre criminosos e não-criminosos; o ter realizado 

maioritariamente estudos com cadáveres e não com sujeitos vivos, fazendo a transposição directa de uns 

para os outros; e ter defendido um determinismo da acção que não só é fruto de uma generalização feita 

ilegitimamente, como também é fruto de uma incapacidade de ver, de aceder à realidade mais íntima do 

agir humano” (2001, p. 410). 
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especificamente, ao criminoso apontado por aquele novo saber (MACHADO, 2016, p. 

34). 

Note-se que o desenvolvimento dos trabalhos sobre o homem perigoso 

segue pela biotipologia criminal, que se vale de conhecimentos de morfologia, da 

dinâmica hormonal e da psicologia, a fim de traçar conjuntos de características, 

relativamente fixas, de cada grupo de seres humanos, usualmente classificados em 

pícnico, atlético e leptossômico (ou brevilíneo, normolíneo e longilíneo; bem como 

endomorfo, mesomorfo e ectomorfo, a depender dos autores utilizados), capazes de 

indicar não apenas a tendência delitiva, mas também a modalidade de crime 

preferencialmente praticada por cada tipo (MARANHÃO, 1993, pp. 318-320; 

ALMEIDA JÚNIOR, 1954, pp. 232-236)81. 

Portanto, foi exatamente no contexto da Escola Positiva do Direito Penal
82

, 

inaugurada por LOMBROSO, na qual o delinquente é visto como integrante de uma 

subclasse especial, qualificado como “portador de um conjunto de anormalidades 

somato-psíquicas”, que surge, no final do século XIX, o conceito de periculosidade, 

que, ao contrário do objeto de estudo da Escola Clássica – que se debruçava sobre a 

gravidade do delito e da correspondente punição83 –, volta-se ao crime como sintoma, 

“índice revelador da personalidade criminal” do agente (MECLER, 2010, p. 71)84. 

                                                           
81

 Para uma análise mais aprofundada acerca da biotipologia criminal, vide PATARO (1957, pp. 184-

204).  
82

 Sobre o contexto filosófico que subjaz à Scuola Positiva, vide interessante reflexão crítica de 

MACHADO (2016, pp. 19-30). Vale referir, no entanto, que a criminologia etiológica positivista constitui 

uma “formulação teórica influenciada diretamente pelo positivismo de COMTE, pelo evolucionismo de 

DARWIN e SPENCER, pelo naturalismo de MOLESCHOTT, BÜCHNER e HAECKEL, além do 

progresso espetacular das ciências naturais ao longo do século XIX” (MACHADO, 2016, p. 31). 
83

 Cujo expoente maior é, sem dúvida, BECCARIA (2005). Os chamados clássicos “entendiam ser o 

criminoso um pecador que optou pelo mal, embora pudesse e devesse respeitar a lei. Tal aporte advém, 

naturalmente, das ideias de JEAN JACQUES ROUSSEAU, firmadas em seu O contrato social. Para 

ROUSSEAU, a sociedade decorria nas suas origens da fixação de um grande pacto. Por meio deste, as 

pessoas abriam mão de parcela de sua liberdade e adotavam uma convenção que deveria ser obedecida 

por todos. Como a premissa natural de todos quantos fizeram aquela avença era a capacidade de 

compreender e de querer, supunha-se que qualquer um que quebrasse o pacto fá-lo-ia por seu livre-

arbítrio. Assim, se uma pessoa cometesse um crime - o cometimento do crime é, evidentemente, uma 

quebra do pacto - deveria ser punida pelo deliberado mal causado à comunidade. A punição deveria ser 

proporcional ao mal causado, a partir da lógica formulação dialética hegeliana segundo a qual a ‘pena era 

a negação da negação do direito’” (SHECAIRA, 2014, pp. 47-48). 
84

 “Las diferencias entre las escuelas positivistas y las teorías sobre la criminalidad de la escuela liberal 

clásica no residen, por ello, tanto en el contenido de la ideología de la defensa social y de los valores 

fundamentales considerados dignos de tutela, sino más bien en la actitud metodológica general respecto a 

la explicación de la criminalidad. […] De acuerdo con el modelo de la escuela positiva y de la 

criminología positivista aún hoy ampliamente difundida, la tarea de la criminología se reduce a la 

explicación causal del comportamiento criminal basada en la doble hipótesis del carácter complementario 
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Desse modo, a crise do conceito de culpabilidade, que subjaz à ascensão da 

noção de periculosidade criminal, remete, indubitavelmente, ao conflito entre as Escolas 

Clássica e Positiva de Direito Penal. Na primeira, representada, dentre outros, por 

FRANCESCO CARRARA, advogava-se o livre arbítrio ou a “liberdade de eleição” – a 

faculdade de autodeterminação do agente, que opta por uma ação ou inação, conforme 

“cálculos de sua inteligência” –, enquanto na segunda pregava-se, na esteira de 

ENRICO FERRI, a impossibilidade do homem de livre vontade, imune às causas 

fisiológicas, físicas e psíquicas que atuam sobre sua deliberação e conduta (OLIVÉ et 

al., 2011, p. 440)
85

. 

Portanto, na ausência de liberdade de escolha, caberia aos magistrados 

julgarem o “criminoso” com base na orientação trazida por uma “avaliação 

particularizada da periculosidade”, ou seja, no índice de expectativa de que aquele 

sujeito realize novos delitos (MECLER, 2010, p. 71). Dessa forma, o novo conceito 

além de se dissociar da infração realizada, tornava possível justificar longos 

encarceramentos (ou internações terapêuticas), por tempo indefinido (BERNARD, 

2012, p. 46). 

Tal formulação deve-se, fundamentalmente, a RAFFAELE GAROFALO86, 

que em 1878 elabora a “primeira tentativa de sistematização jurídica da concepção 

                                                                                                                                                                          
determinado del comportamiento criminal, y de una diferencia fundamental entre individuos criminales y 

no criminales. A tal modelo se contrapone el de la escuela clásica, que tiene por objeto, más que al 

criminal, al crimen mismo, y queda ligada a la idea del libre arbitrio, del mérito y del demérito individual 

y de la igualdad sustancial entre criminales y no criminales. Estas diferencias no conciernen más que a 

uno de los principios arriba individualizados, el relativo a la actitud interior (culpabilidad) del 

delincuente. Éste adquiere un significado moral-normativo (desvalor, condena moral) o simplemente 

sociopsicológico (revelador de peligrosidad social) según se parta de las premisas de la escuela clásica o 

de la escuela positiva. Pero si, por una parte, sólo el primer significado es idóneo para sostener la 

ideología de un sistema penal basado en la retribución (ideología que, por lo demás, como se ha visto, no 

es en modo alguno la más difundida en el seno de la orientación liberal clásica), por otra parte ambos 

planteamientos, aunque de manera diferente, son adecuados para sostener la ideología de un sistema penal 

basado en la defensa social” (BARATTA, 2004, pp. 37-38). 
85

 Nota-se o influxo decorrente da compreensão do conhecimento científico como “um conhecimento 

causal que aspira à formulação de leis, à luz de regularidades observadas, com vista a prever o 

comportamento futuro dos fenômenos” (SANTOS, 1988, pp. 50-51). 
86

 Como anota BITENCOURT, GAROFALO, como os demais autores positivistas, foi fortemente 

influenciado pelo darwinismo e pelos os estudos de HERBERT SPENCER, tendo conseguido “dar uma 

sistematização jurídica à Escola Positiva, estabelecendo, basicamente, os seguintes princípios: a) a 

periculosidade como fundamento da responsabilidade do delinquente; b) a prevenção especial como fim 

da pena, que, aliás, é uma característica comum da corrente positivista; c) fundamentou o direito de punir 

sobre a teoria da Defesa Social, deixando, por isso, em segundo plano os objetivos reabilitadores; d) 

formulou uma definição sociológica do crime natural, uma vez que pretendia superar a noção jurídica. A 

importância do conceito natural de delito residia em permitir ao cientista criminólogo a possibilidade de 

identificar a conduta que lhe interessasse mais. As contribuições de GAROFALO, na verdade, não foram 

tão expressivas como as de LOMBROSO e FERRI e refletiam um certo ceticismo quanto à readaptação 
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periculosista” a partir do conceito de temibilità (MECLER, 2010, p. 71), cujo portador, 

na visão do autor italiano, feriria os sentimentos de piedade e probidade e que somente 

poderia ser debelada pela “pena como medida profilática”, em outras palavras, pela 

“segregação ou morte” (apud REALE JÚNIOR, 2003, p. 162). 

Como destaca FERRARI, se a imposição da sanção-retributiva não fazia 

mais sentido, o “delinqüente não deveria mais ser punido diante da necessidade do 

castigo, mas, sim, em razão de apresentar temibilidade social” (2001, p. 22)87. Segundo 

o autor, esse conceito se consubstanciava “na perversidade constante do delinquente”, 

ou ainda na “quantidade de mal previsto que se deveria recear por parte do indivíduo 

perigoso”, sendo a medida de segurança seu meio de contenção, forjando o binômio 

temibilidade-medida de segurança (FERRARI, 2001, p. 22). Era, sobretudo, um 

contributo decisivo dessa Escola no sentido da abertura das fronteiras do Direito Penal 

aos agentes inimputáveis em razão de anomalia psíquica, que passariam a se submeter à 

imposição de uma medida de segurança de internamento (ANTUNES, 2003, p. 92). 

O conceito-chave temibilidade foi, por conseguinte, o antecessor da 

contemporânea teoria da periculosidade, que, por sua vez, com a criação da União 

Internacional de Direito Penal (UIDP) em 1880, foi objeto de amplos debates em 

congressos da instituição, especialmente no que tangia à definição legal do conceito de 

periculosidade e à elaboração de critérios de aferição do “estado perigoso” (MECLER, 

2010, p. 71)88. Em relação a este último aspecto, era necessário atender a duas 

exigências fundamentais: “a identificação de índices precisos, em obediência ao 

                                                                                                                                                                          
do homem criminoso. Esse ceticismo de GAROFALO justificava suas posições radicais em favor da pena 

de morte. Partindo das ideias de DARWIN, aplicando a seleção natural ao processo social (darwinismo 

social), sugere a necessidade de aplicação da pena de morte aos delinquentes que não tivessem absoluta 

capacidade de adaptação, que seria o caso dos ‘criminosos natos’. Sua preocupação fundamental não era a 

correção (recuperação), mas a incapacitação do delinquente (prevenção especial, sem objetivo 

ressocializador), pois sempre enfatizou a necessidade de eliminação do criminoso” (2009, pp. 58-59). 
87

 Por sua vez, com as contribuições de FERRI, apontando múltiplos fatores criminógenos, chegou-se a 

conclusão de que “a sociedade reage frente ao crime. É fundamento legitimador da imposição da sanção 

penal a responsabilidade social do deliqüente como membro da sociedade, e não a responsabilidade 

pessoal fundada no livre arbítrio, em uma liberdade indiferenciada, que faz da pena um castigo. A pena 

lastreada na responsabilidade social visa, em defesa da sociedade, a impor um tratamento” (REALE 

JÚNIOR, 2003, p. 162).  
88

 Dado seu caráter eminentemente subjetivo de temor, a expressão temibilidade acabou não 

prevalecendo, sendo substituída por inadaptabilidade social, cunhada por FERRI, e, por fim, por 

periculosidade, termo proposto por JIMÉNEZ DE ASÚA e GRISPINI (cf. VALLENAS, 2005, p. 88). 

Por outro lado, “[e]m 1920, ÁSUA estabeleceu os seguintes fatores para a determinação da 

periculosidade: ‘a personalidade do homem, sob seu tríplice aspecto: antropológico, psíquico e moral; - a 

vida anterior ao delito; - a conduta do agente após o delito; - a qualidade dos motivos; - o delito 

cometido’” (apud MECLER, 2010, p. 71). 
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princípio de certeza do direito, e a individualização da avaliação, de acordo com a 

natureza do conceito de periculosidade” (MECLER, 2010, p. 71)
89

. 

Não obstante tais preocupações, PRATT observa que o conceito de 

periculosidade, propriamente dito, aparece pela primeira vez no Congresso da UIDP de 

1890, realizado em São Petersburgo, no contexto dos debates sobre a introdução na 

penologia moderna de medidas de prisão para indivíduos considerados “perigosos” ou 

“de risco”, visando, enfim, a possibilidade de constrição indefinida como forma de 

reação ao “perigo” representado por multirrecidivistas e criminosos profissionais (2001, 

p. 105 – tradução livre). Ressalte-se que o conceito não surge associado aos doentes 

mentais, como entendidos pela legislação atual, mas sim aos criminosos habituais e 

profissionais (PRATT, 2001, p. 106)
90

, o que irá refletir na perspectiva ampla adotada 

pelo texto original do Código Penal de 1940, suprarreferido91. 

Chega-se, enfim, ao que ALMEIDA JÚNIOR denominou de “estatística 

norte-americana”, que substitui a constelação astrológica grega por uma constelação de 

fatores sociais ou de personalidade que atuariam sobre o criminoso (1954, p. 252).  

O autor apresenta, nesse sentido, os estudos de BURGESS, publicados em 

1928, que destacaram vinte e um fatores, como estado civil, regime de trabalho pré-

delitivo, tipo social, origem nacional ou étnica, carreira criminal, vícios, entre outros, e 

buscou verificar sua correlação estatística com a violação das condições de livramento 

                                                           
89

 “Initialement, le calcul de la dangerosité répondait aux principes du droit pénal classique: plus le 

nombre de crimes commis est grand, plus la sentence est sévère, jusqu’à ce que finalement les frontières 

du classicisme même soient ébréchées. Nous avons déjà vu comment, après la guerre, la ‘protection de la 

population’  s’est insérée en tant que critère alors que l’État moderne continuait à accroître ses devoirs et 

responsabilités” (PRATT, 2001, p. 108). 
90

 “De son association initiale avec les criminels habituels et professionnels, la caractérisation de la 

dangerosité va et vient selon les valeurs changeantes de la société, démontrant comment ce concept est 

une construction sociale plutôt qu’une entité ontologique […] En plus d’assister à des changements de 

vision pour déterminer qui est considéré comme dangereux, on voit poindre des changements dans le 

calibrage de la dangerosité. On ne calcule plus la dangerosité uniquement sur la base des infractions 

antérieures d’un individu, mais en function de la nécessité de protéger la population contre des criminels 

du genre” (PRATT, 2001, p. 106). 
91

 Anota REALE JÚNIOR que “sob o impacto das idéias prevalecentes nos congressos da União 

Internacional de Direito Penal, acendeu-se uma vela para Deus e outra ao diabo, como se vê no Código 

Penal de 1940, em cuja exposição de motivos assevera-se que a responsabilidade penal é baseada na culpa 

moral e a autonomia da vontade é um postulado de ordem prática, um a priori em relação à experiência 

moral, que outorga ao Direito Penal seu caráter ético. De outro lado, reconhece que as medidas puramente 

repressivas revelaram-se insuficientes na luta contra a criminalidade, em especial face às formas da 

delinqüência habitual, razão pela qual são instituídas as medidas de segurança, aplicáveis aos doentes 

mentais e aos criminosos perigosos, com o fim de segregar, reeducar e tratar” (2003, p. 164-165).  
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condicional
92

 pelos egressos do sistema penitenciário de Ilinois, nos Estados Unidos da 

América (ALMEIDA JÚNIOR, 1954, p. 253). A título exemplificativo, no que tange ao 

regime de trabalho precedente ao aprisionamento:  

os liberados anteriormente sem trabalho, egressos de uma das 

Penitenciárias, violaram aquelas condições em 44,4% dos casos; os de 

trabalho ocasional, em 30,3%; os de trabalho irregular, em 24,3%; os 

de trabalho regular, em 12,2%. [...] Conclui-se, pois, que o regime de 

trabalho deve figurar como fator de importância na previsão da 

conduta do candidato a livramento (ALMEIDA JÚNIOR, 1954, p. 

253). 

Para cada fator positivo atribuía-se um ponto e cada negativo era zerado, 

assim, “o sentenciado que só figurasse, em relação a cada fator, em categoria favorável, 

alcançaria 21 pontos; o que só aparecesse em categoria desfavorável, receberia, como 

nota final, zero” (ALMEIDA JÚNIOR, 1954, p. 253). Partindo de tais elementos, 

BURGESS organizou minuciosa tabela atuarial, destinada à previsão estatística da 

proporção de reincidência, segundo o número de pontos de cada um. Para exemplificar: 

“em 100 sentenciados que alcancem de 16 a 21 pontos, apenas 1 (diz a tabela) praticará 

violações leves e nenhum praticará novo crime; em 100 sentenciados que alcancem 2 a 

4 pontos, 12 cometerão violações leves, 64 cometerão novo crime” (ALMEIDA 

JÚNIOR, 1954, p. 253)93 .  

Destarte, com base nesses diversos fatores estatísticos, os autores 

produziram índices de reiteração delitiva, verdadeiras tabelas de probabilidade de 

reincidência (ALMEIDA JÚNIOR, 1954, p. 255).  

Nesta senda, outros estudos se seguiram como os de GLUECK e GLUECK 

em 1930, utilizando métodos atuariais para prever a delinquência de homens jovens 

egressos de reformatórios, optando, todavia, pela avaliação do peso de cada variável de 

forma independente, ao invés de aplicar-lhes uma pontuação uniforme; ou ainda, os de 

MANNHEIM e WILKINS em 1955, que em um dos primeiros trabalhos importantes do 
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 Em verdade, cuida-se do instituto norte-americano da parole, semelhante ao livramento condicional 

brasileiro (DIETER, 2013, p. 83). 
93

 “Não poucas críticas se fazem à inovação norte-americana. Os dados em que as tabelas se baseiam 

(vida pregressa, condições sociais e outros) nem sempre são fidedignos, nem sempre se mostram com 

suficiente nitidez para uma avaliação numérica. Entre eles escasseiam informes a respeito da 

personalidade, naquilo que ela possui de mais dinâmico e profundo, como os recalques e os conflitos 

emocionais. Os fatores considerados relevantes em um ambiente regional e numa época, talvez importem 

menos em outro lugar e outra época, — donde a necessidade de constantes sondagens e eventuais 

readaptações” (ALMEIDA JÚNIOR, 1954, pp. 255-256). 
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pós-guerra, utilizaram-se de estatísticas multivariadas para avaliar a probabilidade de 

sucesso de uma determinada forma de encarceramento britânica (PRATT, 2001, p. 114).  

Em todos os casos, o argumento central era de que os novos métodos 

empregados, de previsão atuarial, eram mais precisos e eficientes do que a abordagem 

exclusivamente clínica, levando-se inclusive, como se verá adiante, à proposta de 

substituição do conceito de periculosidade criminal pelo de risco de violência, “um 

conceito francamente estatístico e probabilístico” (PRATT, 2001, p. 115 – tradução 

livre). 

Será exatamente no influxo dessas tentativas de oferecer respaldo científico 

ao conceito de periculosidade criminal, que se mostrará fundamental investigar quais as 

atuais contribuições dos diversos ramos do conhecimento atrelados à busca por predizer 

o comportamento futuro do agente, em especial em sua perspectiva delitiva94. 

 

1.2.3. Da periculosidade no direito estrangeiro: breves apontamentos 
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 Não obstante a adoção, neste item, do percurso histórico traçado por ALMEIDA JÚNIOR, relevante a 

menção a uma historiografia alternativa do conceito de periculosidade criminal, apresentada por 

MANITA, com quatro grandes períodos de desenvolvimento: “(i) o período de concepção estática e 

positivista: concepção centrada nas características individuais, desenvolvida no início do século XX, a 

partir dos conceitos de temibilidade e adaptabilidade de R. GAROFALO, bem como dos trabalhos 

realizados por B. DI TULLIO sobre a constituição delinquencial. Muito centrada na definição dos índices 

de perigosidade, defende a existência de um estado perigoso de origem endógena, exógena ou mista, 

revelado por indicadores médicos, psicológicos e legais, que traduzem a personalidade do criminoso; (ii) 

o período da concepção situacional e dinâmica, iniciado nos anos 30 e muito marcado pelos trabalhos de 

E. DE GREEFF. Enfatiza o processo criminógenos e discute a unicidade ou multiplicidade dos processos 

envolvidos, considerando ‘o indivíduo em situação’ e analisando a probabilidade de este passar ao acto 

criminoso numa dada ‘situação perigosa’. Introduz a componente existencial e fenomenológica e o 

estudo, entre outros aspectos, da dimensão desenvolvimental e processual do envolvimento no crime 

(criminogénese) e da natureza quantitativa das diferenças entre criminoso e não criminoso; (iii) o período 

da concepção interacionista, baseada, como o próprio nome indica, nas teorias do interaccionismo 

simbólico e nas teorias da reação social, dominantes nos anos 60 e 70. São enfatizados os aspectos da 

construção social do fenómeno crime, a relação entre o comportamento e os processos criminais, e os 

processos de desviância secundária, sendo, simultaneamente, criticados os conceitos de perigosidade e de 

estado perigoso, bem como os de indivíduo ou classes perigosas. É uma abordagem que se opõe ao 

patologismo e ao individualismo das abordagens criminológicas tradicionais, apoiando-se em noções 

como as de diversidade cultural, de desvio normativo, de controlo social e de  reação ao desvio. Ao 

contrário das duas anteriores, quase exclusivamente centradas nas dimensões individuais, a abordagem de 

caráter interaccionista revela uma forte concentração na desviância secundária, esquecendo, contudo, o 

estudo da desviância primária e dos factores individuais; (iv) o período da análise crítica, que atingiu um 

pico nos anos 80 e procura impor-se até a actualidade, questionando igualmente a noção de perigosidade e 

salientando a necessidade de proceder ao estudo da sua evolução histórica, das condições de sua 

possibilidade, funções e estratégias que recobre, a partir da constatação geral de que a nossa participação 

no erro criminológico sistematizado desde 1950 consistiu, pois, em apresentar o estado perigoso como um 

conceito operacional, sem estar atento à prática sociais que o tenham feito surgir” (2001, p. 43).    
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Antes de prosseguir com a investigação dos recursos extrapenais aptos a 

sustentar um conceito de periculosidade criminal, oportuno recolher alguns dados sobre 

como o tema da periculosidade criminal é tratado em outros ordenamentos jurídicos, 

considerando-se, em especial, que boa parte dos instrumentos e estudos relativos à 

matéria foram desenvolvidos no exterior, por vezes diante de uma realidade 

consideravelmente distinta da brasileira.  

Com efeito, é relativamente comum o recurso ao conceito-chave de 

periculosidade para que se abra uma gama de possibilidades mais gravosas de 

intervenção sobre o indivíduo que, em tese, representa um perigo constante para a 

sociedade em que vive. Adequada, nesse sentido, a referência ao contexto alemão, em 

que RODRÍGUEZ, ao recolher de sentença do Tribunal Constitucional daquele país que 

toda ordem social necessitaria proteger-se dos criminosos perigosos, questiona até que 

ponto iria tal proteção e, em especial, a que preço (2008, p. 03). 

Veja-se, por exemplo, que, diferentemente da legislação nacional, em 

diversos países a aplicação do conceito de periculosidade criminal, não se restringe aos 

inimputáveis e semi-imputáveis psíquicos, abarcando, especialmente, criminosos 

sexuais e terroristas (RODRÍGUEZ, 2008, p. 04), razão pela qual se tratará, ainda que 

brevemente, de alguns aportes da legislação, literatura e jurisprudência estrangeiras, 

como forma de expandir os horizontes deste estudo e melhor situá-lo dentro de um 

contexto internacional multifacetado. 

A primeira aproximação se dará com o caso espanhol, em que, como anota 

ANTUNES (2003, p. 98), o Código Penal é bastante claro ao estabelecer que as 

medidas de segurança se fundamentam na peligrosidad criminal, cuja exteriorização é a 

própria comissão de um fato previsto como crime (artigo 6.1)
95

.  

Diferentemente da lei penal brasileira, o Código espanhol, além de 

estabelecer um pressuposto objetivo, delineia expressamente o requisito subjetivo 

consistente no “prognóstico de comportamento futuro que revele a probabilidade de 

cometimento de novos delitos” (artigo 95.1.2º - tradução livre)
96

. No mesmo sentido a 

                                                           
95

 Código Penal espanhol – “Artículo 6 - 1. Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad 

criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito” 

(ESPANHA, 2018). 
96

 Código Penal espanhol – “Artículo 95 - 1. Las medidas de seguridad se aplicarán por el Juez o 

Tribunal, previos los informes que estime convenientes, a las personas que se encuentren en los supuestos 
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doutrina na Espanha, que embora não seja uniforme sobre o tema, é bastante consensual 

no que tange à conceituação de periculosidade criminal (GARAY, 2014, p. 07). 

Essa previsão, todavia, não se encontrava na antiga Ley de Peligrosidad y 

Rehabilitación social, de 4 de agosto de 1970, que incluía tanto a periculosidade social 

como as medidas de segurança predelitivas (MARTÍN, 2004, pp. 678-679), ou mesmo 

na Ley de Vagos y Maleantes de 1933, que igualmente ignorava a precedência de um 

ilícito-típico à aplicação das medidas de segurança criminais (CONDE; ARÁN, 2010, p. 

53)
97

.  

Dessa forma, o Código Penal espanhol, aprovado em 23.11.1995, foi 

responsável por distinguir, naquele ordenamento jurídico, periculosidade criminal de 

periculosidade social, estabelecendo que somente a “probabilidade de prática de delitos 

e não mais de fatos indesejáveis” ensejará a tutela penal (MISSAGIA, 2010, p. 134). 

Vale apontar que a doutrina majoritária já era contrária à aplicação das 

medidas de segurança predelitivas (MARTÍN, 2004, p. 393), sendo que o Tribunal 

Constitucional, por sua vez, se manifestou em 1985 contra a sua incidência no caso de 

pessoa envolvida com o tráfico de drogas, mas que não fora condenada por tal delito, 

dado que “implicaria uma declaração de culpabilidade que viola a presunção de 

inocência” (CONDE; ARÁN, 2010, p. 588 – tradução livre). Afastava-se, portanto, o 

mero “estado perigoso” como justificativa para a intervenção penal (CONDE; ARÁN, 

2010, p. 588 – tradução livre)
98

. 

No entanto, em que pese a superação da periculosidade social, a 

periculosidade criminal permanece como recurso utilizado em relação aos imputáveis, 

como, por exemplo, na aplicação da liberdade vigiada pós cumprimento de pena, 

estabelecida do 106 do Código Penal espanhol (ANDRÉS-PUEYO, 2013, pp. 483-

                                                                                                                                                                          
previstos en el Capítulo siguiente de este Código, siempre que concurran estas circunstancias: 1ª. Que el 

sujeto haya cometido un hecho previsto como delito. 2ª. Que del hecho y de las circunstancias personales 

del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de 

comisión de nuevos delitos” (ESPANHA, 2018). 
97

 “Así, por ej., el hecho de ser vago habitual, ejercer la prostitución o realizar actos de homosexualidad, 

ser mendigo habitual o toxicómano eran presupuestos sufícientes para, una vez demostrada su 

peligrosidad social (no necesariamente criminal), aplicar medidas de seguridad que en nada se 

diferenciaban de las medidas de seguridad postdelictuales o de las mismas penas” (CONDE; ARÁN, 

2010, p. 53).  
98

 Por sua vez, como anota ROCHA, o Tribunal Constitucional espanhol, por meio de diversas resoluções, 

declarou inconstitucional o conceito de periculosidade social, esvaziando em boa parte a Ley de 

Peligrosidad y Rehabilitación social (2012, p. 64). 
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489)
99

. Da mesma forma, o juízo de periculosidade criminal será considerado quando 

da suspensão da execução ou substituição da pena, da concessão de liberdade 

condicional, bem como no momento de individualização da pena (ANDRÉS-PUEYO, 

2013, p. 491). 

Por outro lado, muito embora os prognósticos de periculosidade criminal 

envolvam um considerável grau de incerteza, os tribunais espanhóis, como os 

brasileiros, não parecem considerá-lo como obstáculo à imposição das medidas de 

segurança, sequer realizando pronunciamentos expressos sobre a questão, derivando a 

existência de periculosidade criminal exclusivamente da gravidade do ilícito-típico 

cometido e da enfermidade mental atribuída ao indivíduo (GARAY, 2014, p. 43)
100

.  

Como ressalta GARAY, por vezes não é possível verificar sequer se houve 

avaliação pericial da periculosidade do acusado, bastando que o perito tenha 

considerado necessário o tratamento da enfermidade mental como justificação à 

imposição da medida de segurança criminal (2014, p. 44). Anota, ademais, que não é de 

se estranhar que o Tribunal Supremo não debata a fiabilidade dos métodos utilizados 

para predizer a periculosidade, quando sua fundamentação sobre a matéria é tão 

superficial e o juízo de perigo consideravelmente indeterminado, nem sequer 

distinguindo com clareza periculosidade criminal da proscrita periculosidade social 

(GARAY, 2014, p. 44). 

                                                           
99

 De acordo com a Exposição de Motivos do referido Código: “La novedad sustancial que incorpora la 

libertad vigilada es que resulta aplicable no sólo cuando el pronóstico de peligrosidad del individuo se 

relaciona con estados patológicos que han determinado su inimputabilidad o semiinimputabilidad, sino 

también cuando la peligrosidad deriva del específico pronóstico del sujeto imputable en relación con la 

naturaleza del hecho cometido, siempre y cuando el propio legislador así lo haya previsto de manera 

expresa. En estos casos, tal y como resulta del nuevo artículo 106.2, la medida no se establece, por obvias 

razones, con carácter alternativo a la pena de prisión o para su ejecución previa a ésta, sino que se impone 

en sentencia junto a la pena privativa de libertad para su ejecución posterior a la excarcelación, y se hará 

o no efectiva justamente en función de ese pronóstico de peligrosidad, formulado cuando se acerca dicho 

momento extintivo de la pena y reconsiderado después con cadencia como mínimo anual (artículo 98.1)” 
100

 Observe-se que o Código Penal espanhol estabelece, além da inimputabilidade e semi-imputabilidade, 

uma possibilidade diversa aplicação das medidas de segurança aos estrangeiros que não residam 

legalmente no país (MARTÍN, 2004, p. 391), in verbis: “Artículo 108 - 1. Si el sujeto fuere extranjero no 

residente legalmente en España, el Juez o Tribunal acordará en la sentencia, previa audiencia de aquél, la 

expulsión del territorio nacional como sustitutiva de las medidas de seguridad que le sean aplicables salvo 

que el Juez o Tribunal, previa audiencia del Ministerio Fiscal, excepcionalmente y de forma motivada, 

aprecie que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento en España. La expulsión así acordada llevará 

consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorización para 

residir o trabajar en España. En el supuesto de que, acordada la sustitución de la medida de seguridad por 

la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá al cumplimiento de la medida de seguridad 

originariamente impuesta” (ESPANHA, 2018). 
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De outra face, passando ao contexto norte-americano, é possível recolher 

alguns aspectos interessantes ao presente estudo, especialmente no que tange à 

admissibilidade de laudos periciais emitidos por psiquiatras sobre a perigosidade 

criminal (dangerousness). 

Paradigmático, nesse sentido, o precedente fornecido pelo caso 

BAREFOOT vs. ESTELLE, julgado em 1983, em que se cuidava de um réu declarado 

culpado do homicídio de um policial, delito punido com a pena de morte, em que depois 

de proferido o veredito os jurados tiveram que decidir, conforme determinava a 

legislação, se aplicável a pena capital com base na existência de uma probabilidade de 

que o condenado viesse a cometer novos crimes violentos, constituindo uma ameaça 

contínua à sociedade (GARAY, 2014, p. 44). 

Para tanto, a acusação apresentou dois peritos psiquiatras que, sem 

examinarem pessoalmente o acusado, afiançaram a referida probabilidade – um dos 

quais afirmava ter certeza absoluta da comissão de novos atos violentos se libertado o 

acusado
101

 – terminando por convencer os jurados, sendo imposta a pena de morte ao 

réu (GARAY, 2014, p. 44). A defesa, por sua vez, questionou a constitucionalidade da 

utilização de médicos psiquiatras para realizar predições sobre a conduta futura de uma 

pessoa, dado que não estariam capacitados para emitir juízos em face de taxas de erro 

elevadíssimas, que conduziriam a inúmeros erros judiciários, violando a Constituição 

norte-americana, bem como que seria inconstitucional a admissão da prova pericial 

produzida sem o exame do acusado (GARAY, 2014, pp. 44-45). 

Durante o julgamento, a Associação Americana de Psiquiatria atuou como 

amicus curiae apresentando manifestação no sentido de que as previsões de longo prazo 

quanto à periculosidade futura não seriam confiáveis, equivocando-se, no melhor dos 

casos, duas em cada três predições de longo prazo realizadas (GARAY, 2014, p. 45)
102

. 

                                                           
101

 Um dos peritos que participaram do julgamento, JAMES P. GRIGSON, chegou a ser tema de uma 

reportagem do The New York Times em 1988, sob o título The Law; Expert Witness Is Unfazed by 'Dr. 

Death' Label, em decorrência de sua reiterada participação como perito em casos de predição do 

comportamento futuro do agente que culminaram com a pena capital, sendo um dos mais emblemáticos 

BAREFOOT vs. ESTELLE (BELKIN, 1988). HUSS anota que o referido médico psiquiatra chegou a ser 

expulso da Associação Americana de Psiquiatria, não obstante tenha mantido sua licença e clinicado por 

décadas (2011, p. 121). 
102

 O documento encontra-se disponível no sítio eletrônico 

<https://www.psychiatry.org/File%20Library/Psychiatrists/Directories/Library-and-Archive/amicus-

briefs/amicus-1982-barefoot.pdf>. Acesso em 18 de junho de 2018. Por sua vez, como se verá no item 
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Em seu brief, a Associação chega a afirmar que os testemunhos 

psiquiátricos utilizados no caso não teriam passado de uma distorção da opinião 

especializada projetada para mascarar a opinião pessoal dos dois psiquiatras 

consultados, dado que os estudos realizados até então apontariam para uma 

confiabilidade muito baixa de qualquer tipo de prognóstico, bem como que possuiria o 

efeito deletério do impacto de uma opinião médica especializada sobre o corpo de 

jurados (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1982, p. 04)
103

. 

Entretanto, a Suprema Corte dos Estados Unidos, por maioria confirmou a 

sentença originária, afastando as alegações defensivas e mantendo a aplicação da pena 

capital (GARAY, 2014, p. 45). Segundo aponta GARAY, a referida decisão se fundava 

em três argumentos principais: i) colocar em questão a admissibilidade da prova pericial 

de periculosidade implicaria um questionamento das predições sobre comportamento 

futuro aplicadas continuamente em casos de internação civil; ii) a opinião da Associação 

não era compartilhada por todos os profissionais da área, que continuavam a emitir 

juízos de periculosidade criminal; e, por fim, iii) a manifestação da entidade é no 

sentido de que na maior parte dos casos a predição se mostrava incorreta, mas não em 

sua totalidade, cabendo aos jurados decidir sobre seu valor probatório (2014, pp. 45-46).    

Vale, por derradeiro, apontar o voto dissidente do juiz BLACKMUN, 

acompanhado por outros dois magistrados, no qual o grau de fiabilidade dos juízos 

clínicos produzidos por psiquiatras sobre a periculosidade criminal, por ser demasiado 

baixo, não conformaria prova acima de qualquer dúvida razoável no sentido de que o 

indivíduo continuaria cometendo delitos, bem como que os jurados não conseguiriam 

afastar-se da opinião do especialista, revestida de caráter científico, para analisar o caso 

                                                                                                                                                                          
2.2.3 infra, o Conselho Federal de Psicologia já se manifestou de forma semelhante no contexto 

brasileiro. 
103

 De acordo com a referida entidade, “psychiatric predictions of violent conduct unduly facilitate a jury's 

finding of future dangerousness by providing a clinical explanation for what is, at best, only an 

assessment of statistical probabilities. A medical diagnosis of antisocial personality disorder is in essence 

a descriptive label for past aberrant behavior of a particular type. When stated to a jury, however, the term 

‘sociopath’ (or ‘antisocial personality disorder’) conveys the erroneous impression of an endogenous 

disorder which bears a cause-and-effect relationship to similar, future behavior. Medical opinions in this 

area thus offer the jury a seductively facile – but wholly unfounded -- explanation as to why a particular 

individual having the statistical ‘symptoms’ of a recidivist will in fact be a recidivist. Psychiatrists 

testifying on the question of future dangerousness, in other words, tend to particularize actuarial data in a 

manner not permitted by the data themselves. The jury is told, in effect, that the defendant not only has 

the statistically relevant characteristics of persons who commit multiple criminal acts, but that he is such a 

person” (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1982, p. 06). 



61 

 

com isenção – o que já seria difícil para os magistrados se tornava desmesurado para os 

julgadores leigos (GARAY, 2014, pp. 46-47). 

Quanto a esse último aspecto, aponta HUSS que “quando um perito 

testemunhava que um acusado era psicopata, uma porcentagem muito maior dos jurados 

apoiava a sentença de morte” (2011, p. 114), sendo que o referido testemunho, em geral, 

não se encontrava, no que concerne ao comportamento violento futuro em situação de 

institucionalização, apoiado pela literatura ou pelas pesquisas desenvolvidas (2011, p. 

114). 

Esse julgado norte-americano foi responsável, em síntese, por fixar a tese de 

que é permitido, ou seja legítimo, aos psiquiatras e psicólogos apresentarem testemunho 

sobre o risco futuro de violência de determinado indivíduo, cabendo ao “processo 

competitivo” avaliá-lo de forma apropriada (HUSS, 2011, pp. 121-122). A ele se 

somam outros precedentes da Suprema Corte como, por exemplo, O’CONNOR vs. 

DONALDSON (1975), em que restou estabelecido que o acusado não poderia ser 

responsabilizado com base apenas em sua doença mental, sendo necessária a existência 

de periculosidade, ou ainda SCHALL vs. MARTIN (1984), no qual admitiu-se a prisão 

preventiva do investigado com base no “sério risco de conduta criminal futura” (HUSS, 

2011, p. 122). 

De outra face, têm-se alguns aportes do tratamento do tema na Alemanha, 

em especial a atuação de seu Tribunal Constitucional, que inobstante tenha evitado 

aprofundar o debate sobre a relevância jurídica da incerteza nos prognósticos de 

perigosidade criminal, entendeu que a custódia de segurança (ou detenção de 

segurança)
104

 de internamento prolongado não viola a dignidade humana, caso resulte 

imprescindível ante o perigo continuado representado por determinado indivíduo, que 

deverá ser devidamente comprovado, submetendo-se, outrossim, ao princípio da 

proporcionalidade (GARAY, 2014, p. 49). Todavia, para a referida Corte a incerteza em 

relação ao prognóstico não suprime a adequação ou necessidade da medida, que sempre 

envolveria algum risco de equívoco, sendo, porém, de aplicação imprescindível ao 

Direito, sobretudo em caso de perigo muito elevado, confluindo diversos fatores de 

risco (GARAY, 2014, p. 50). 

                                                           
104

 Cuida-se de clara hipótese de aplicação aos imputáveis de instituto parecido com as medidas de 

segurança criminais.  
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A doutrina alemã, a seu turno, tem se mostrado bastante crítica das 

considerações do Tribunal, que não atacaria a questão central de que depende a 

legitimidade das medidas de segurança criminais, qual seja, a possibilidade de se efetuar 

prognósticos de reincidência com grau suficiente de certeza, tendo em vista as 

contestações de sua fiabilidade tanto pela literatura médica como jurídica, apontando, 

ademais, que a Corte deixou de analisar a terceira das exigências decorrentes do 

princípio da proporcionalidade (ou proibição do excesso), a proporcionalidade em 

sentido estrito (GARAY, 2014, pp. 50-51). 

Por outro lado, no campo legislativo alemão merece destaque a Lei contra 

os delitos sexuais e outros delitos perigosos de 26/01/1998 (Gesetz zur Bekämpfung von 

Sexualdelikten und anderen gerfärlichen Straftaten), que, dentre outras disposições, 

suprimiu o limite máximo das medidas de segurança, então fixado em 10 anos 

(ANTUNES, 2016, p. 191). 

Voltando-se agora à conjuntura portuguesa, oportuno apresentar alguns 

aspectos de valor para este estudo.  

Com efeito, logo em seu artigo 1º, item 2, o Código Penal português 

estabelece que “a medida de segurança só pode ser aplicada a estados de perigosidade 

cujos pressupostos estejam fixados em lei anterior ao seu preenchimento”, vendando a 

analogia in malam partem (item 3), bem como determinando que a medida de segurança 

será “proporcionada à gravidade do facto e à perigosidade do agente” (artigo 40º) 

(PORTUGAL, 2018a). 

Outro aspecto relevante é que a medida de segurança de internamento terá 

como um de seus requisitos em relação ao agente o “fundado receio de que venha a 

cometer outros factos da mesma espécie” (artigo 91º, item 1) (PORTUGAL, 2018a). 

Ressalta-se, assim, a opção legislativa por uma “perigosidade específica”, não bastando 

a probabilidade de cometimento de quaisquer fatos ilícitos-típicos, mas de condutas que 

tenham conexão substancial com o injusto anteriormente praticado (ANTUNES, 1998, 

p. 54) 

FIGUEIREDO DIAS, por sua vez, relata uma peculiar previsão do 

ordenamento jurídico lusitano, a seu ver político-criminalmente justificável, em que um 

indivíduo inimputável que tenha cometido incêndios florestais (à época, artigo 4º da Lei 
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n. 19/86
105

) poderia ter-lhe aplicada uma medida de segurança de internamento 

intermitente, coincidente apenas “com a época normal de fogos” (2007, p. 89), período 

em que o agente torna-se mais perigoso para o meio social. 

Com esse breve panorama, uma das questões centrais que se coloca é se os 

mecanismos existentes atendem à necessidade de legitimação das medidas de segurança 

criminais, em outras palavras, se há suporte, dentro e fora do Direito, à análise da 

periculosidade criminal. Diversos são os aspectos envolvidos, sendo necessário, no 

entanto, expor uma particularidade do ordenamento jurídico brasileiro para prosseguir 

pela investigação sugerida neste item. 

 

1.2.4. Da presunção à perícia no contexto brasileiro 

 

Retornando ao contexto nacional e bem estabelecidas as bases do que se 

entende por periculosidade criminal, ainda que com os matizes doutrinários acima 

apresentados, acrescidos de algumas contribuições da literatura estrangeira, coloca-se 

em pauta outro aspecto relevante acerca do tema, mais precisamente sua dupla 

possibilidade de constatação: por presunção decorrente de lei ou por perícia médica. 

Como observa REALE JÚNIOR, o Código Penal de 1940, em sua redação 

primitiva estabelecia a presunção de periculosidade tanto de inimputáveis como de 

semi-imputáveis, sendo que, com a reforma da Parte Geral em 1984, a legislação passou 

a referir apenas “que se impõe medida de segurança se o agente for inimputável”, 

criando um nexo estrito entre doença mental e aplicação dessas medidas criminais 

(2003, p. 169)
106

.   

Note-se que, independentemente de existirem na legislação anterior a 1984 

tanto a periculosidade presumida (artigo 78 do Código Penal
107

) como a denominada 

                                                           
105

 Em sua redação original, “Artigo 4.º Quando qualquer dos crimes previstos nos artigos anteriores seja 

cometido por indivíduo inimputável, ser-lhe-á aplicada, nos termos e limites da lei, a medida de 

segurança prevista no artigo 91.º do Código Penal, sob a forma de internamento intermitente e 

coincidente com a época normal de fogos” (PORTUGAL, 2018b). O referido dispositivo, que após 

reforma legislativa, encontrava-se insculpido no artigo 274º, n. 9, do Código Penal português, restou 

revogado pela Lei n. 94/2017.   
106

 Observe-se que mesmo antes da reforma, COSTA JÚNIOR já afirmava a oportunidade de se reduzir 

ao mínimo a presunção normativa de periculosidade (1963, p. 140). 
107

 Dispunha o artigo 78 do Código Penal: “Art. 78. Presumem-se perigosos: I - aqueles que, nos termos 

do art. 22, são isentos de pena [inimputáveis psíquicos]; II - os referidos no parágrafo único do artigo 22 
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periculosidade real, aferida pelo juízo (cf. artigo 77 do Código Penal
108

), havia uma 

prevalência quase absoluta da primeira hipótese. Conforme aponta TOLEDO, com base 

em estudo realizado nos estabelecimentos penitenciários do Estado de São Paulo em 

1981, apenas 3% dos internos em medida de segurança “tinham sido declarados 

portadores de periculosidade real”, sendo que os restantes, 97%, “sofreram imposição 

de medida de segurança por periculosidade presumida” (1994, pp. 73-74). 

Com a reforma legislativa, a periculosidade presumida, amplamente 

aplicada até então, restou adstrita aos inimputáveis, hipótese em que a lei considera, de 

forma expressa, determinados indivíduos, que praticaram um ilícito-típico, como 

perigosos, prescindindo de qualquer análise pericial, dado que se constitui como uma 

presunção absoluta (iuris et de iure) (MASSON, 2017, p. 958).  

Assim, no caso de periculosidade presumida por lei, observa NUCCI que o 

magistrado não precisa buscar sua demonstração, sendo suficiente a constatação de que 

o réu inimputável (artigo 26, caput, Código Penal brasileiro) praticou um fato típico e 

antijurídico (injusto) para a incidência da medida de segurança de internamento ou 

tratamento ambulatorial (2014, p. 463). Dessa forma, para REALE JÚNIOR 

não faz o juiz, portanto, qualquer avaliação acerca da possibilidade 

qualificada ou probabilidade do delinqüente-doente mental vir a 

repetir a prática delituosa, inexistindo prognóstico, mas tão só um 

diagnóstico da doença mental no momento da ação que exige a 

medida terapêutica de internação em hospital psiquiátrico ou o 

tratamento ambulatorial (2003, p. 169)
109

 

                                                                                                                                                                          
[semi-imputáveis]; III - os condenados por crime cometido em estado de embriaguez pelo álcool ou 

substância de efeitos análogos, se habitual a embriaguez; IV - os reincidentes em crime doloso; V - os 

condenados por crime que hajam cometido como filiados a associação, bando ou quadrilha de 

malfeitores.”                          
108

 Após a edição da Lei n. 6.416/77, o artigo 77 do Código Penal apresentava a seguinte redação “Art. 

77. Quando a periculosidade não é presumida por lei, deve ser reconhecido perigoso o agente: I - se seus 

antecedentes e personalidade, os motivos determinantes e as circunstâncias do fato, os meios empregados 

e os modos de execução, a intensidade do dolo ou o grau da culpa, autorizam a suposição de que venha ou 

torne a delinquir; II - se, na prática do fato, revela torpeza, perversão, malvadez, cupidez ou 

insensibilidade moral. § 1º Compete ao juiz que presidir a instrução, salvo os casos de promoção, 

remoção, transferência ou aposentadoria, para os fins do disposto no § 5º do artigo 30, declarar na 

sentença a periculosidade do réu, valendo-se, para tanto, dos elementos de convicção constantes dos autos 

e podendo determinar diligências. § 2º O juízo poderá dispor, na forma da lei local, de funcionários para 

investigar, coletar dados e informações com o fim de instruir o requerimento de verificação de 

periculosidade”. 
109

 Tal conclusão é amplamente adotada pelo autor, o que o leva a afastar a periculosidade como 

fundamento da medida de segurança, não necessitando de qualquer manifestação judicial nesse sentido 

(REALE JÚNIOR, 2003, pp. 169 e ss.). 
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Para BARROS-BRISSET a consequência imediata da referida presunção 

será uma inevitável correlação entre a doença mental e a periculosidade, entendida 

como probabilidade de cometimento de novos delitos em razão da patologia psíquica 

(2010, p. 21). Nesse sentido, a autora sentencia que 

perigoso, do ponto de vista jurídico, não é aquele indivíduo sobre o 

qual se presumiria uma possibilidade de reincidência, e sim aquele 

cuja avaliação indicar evidente doença mental. A condição da doença 

mental é entendida como deficiente ou incapacitante, portanto, 

impossível de corresponder ao que se entende juridicamente como 

responsabilidade. Portanto, presume-se periculosidade a todo aquele a 

quem não for atribuída a condição de responsável, exceção exclusiva 

que o Código Penal concede aos considerados doentes mentais 

(BARROS-BRISSET, 2010, p. 22).
110 

No entanto, para OLIVÉ e colaboradores, a probabilidade de cometimento 

de novos ilícitos típicos no futuro não pode ser uma simples conjectura, “baseada em 

uma presunção construída a partir da própria situação psiquiátrica que deu lugar à 

declaração de inimputabilidade ou semi-imputabilidade”, sendo indispensável que o 

agente seja considerado “potencialmente perigoso a ponto de cometer novos crimes” 

(2011, pp. 688-689). 

Tem-se, assim, a periculosidade real, incidente, de acordo com a maioria da 

doutrina, apenas sobre a atual hipótese de semi-imputabilidade (artigo 26, parágrafo 

único, do Código Penal), na qual o prognóstico de reiteração delitiva faz-se 

indispensável à aplicação da medida de segurança, devendo o agente ser tratado como 

culpável até o exame pericial “que constatar sua responsabilidade diminuída concluir 

também (e essa conclusão for aceita pelo magistrado) pela sua periculosidade” 

(MASSON, 2017, p. 958). 

Anotava COSTA JÚNIOR que a periculosidade, ainda que decorrente de 

verificação pericial, sempre redundará em uma presunção, o que o leva a questionar se 

seria legítimo ou conforme aos princípios que regem um Estado de Direito restringir a 

liberdade de uma pessoa, limitando-lhe esse direito fundamental, com base em uma 

presunção (1963, p. 138)
111

. 

                                                           
110

 O binômio doença mental-periculosidade será analisado de forma mais detida no item 6.2 infra.  
111

 Afirmava o autor, no que tangia ao imputáveis, que “o fundamento excessivamente possibilístico, ou 

quando muito probabilístico, inerente ao conceito de periculosidade criminal, macula a legitimidade da 

sua natural consequência jurídica, vale dizer da medida de segurança” (COSTA JÚNIOR, 1963, p. 139). 
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Por fim, em que pese a presunção de periculosidade também necessitar de 

respaldo científico, será propriamente a periculosidade real, aferida ao tempo de 

aplicação da medida de segurança ao semi-imputável ou do exame de cessação de 

periculosidade do inimputável, que trará, de forma direta e inafastável, os atores 

extrapenais ao debate, conferindo-lhes a complexa atribuição de prognosticar o 

comportamento futuro do “doente mental infrator”, aspecto que será abordado no 

próximo capítulo. 
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2. DA PERICULOSIDADE CRIMINAL À AVALIAÇÃO DE RISCO DE 

VIOLÊNCIA: A BUSCA POR LEGITIMIDADE CIENTÍFICA 

 

 

Se por um lado a periculosidade criminal, como conceito jurídico, encontra-

se cristalizada na forma apresentada no capítulo anterior, coloca-se, neste momento, 

uma nova problemática, voltada à sua concretização para além do campo jurídico e, 

consequentemente, à legitimidade da intervenção estatal sob a forma de medidas de 

segurança criminais. 

Nesse sentido, observa GARAY que  

a legitimidade das medidas de segurança depende de que possam 

demonstrar sua capacidade para alcançar o fim que as justifica: evitar 

a prática de crimes futuros. Essa racionalidade instrumental pressupõe, 

por sua vez, que seja possível identificar claramente seu pressuposto 

de aplicação: a probabilidade de comissão de delitos futuros por um 

sujeito específico. Se a periculosidade não puder ser estabelecida com 

um grau suficiente de certeza, a aplicação das medidas seria arbitrária 

e, consequentemente, ilegítima (2014, p. 01 – tradução livre). 

Portanto, considerando essa necessidade de um “grau suficiente de certeza”, 

uma mínima densidade do conceito de periculosidade criminal, a legitimidade dessa 

forma de intervenção criminal passará, necessariamente, pela investigação de seus 

fundamentos extrapenais, em outras palavras, pelo substrato científico que justificaria 

sua aplicação, não bastando o discurso meramente jurídico calcado na defesa social. 

Com esse objetivo, a busca por possíveis respostas se dará, neste estudo, 

pelas contribuições da Psiquiatria Forense, pelos aportes da Psicologia Criminal, 

chegando, enfim, aos recentes subsídios das denominadas Neurociências. 

 

2.1. Das contribuições da Psiquiatria Forense 

 

Como alertava HEITOR CARRILHO, desde há muito tempo, um dos mais 

árduos e complexos problemas impostos à Psiquiatria consiste na determinação da 
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periculosidade criminal112, sobremaneira diante da responsabilidade trazida pelas 

consequências penais de sua afirmação: a escolha entre a liberdade e a “sequestração 

profilática dos delinquentes perigosos” (1947, p. 22)113.  

Não era outra a percepção de ALMEIDA JÚNIOR, ao anotar que neste 

ponto se encontrava a maior dificuldade posta ao perito médico: a fixação de critérios 

que permitissem predizer, com alguma segurança, a conduta dos sentenciados (1954, p. 

256). Assim, prossegue o autor afirmando que se juízos de certeza não se faziam 

possíveis, ao menos a previsão, em termos de probabilidade, se mostrava viável, com 

base no estudo da personalidade do agente e da natureza dos estímulos que sobre ele 

incidem (ALMEIDA JÚNIOR, p. 222). 

Nesse contexto, vista em princípio com desconfiança (CARRILHO, 1947, p. 

24), a participação de médicos psiquiatras tornou-se fundamental à efetivação das 

medidas de segurança, especialmente em razão da associação entre crime e patologia 

(MECLER, 2010, p. 81), seja no diagnóstico e tratamento dos doentes mentais 

sentenciados, seja na verificação da periculosidade criminal e de sua cessação114. Como 

afirma DUTRA, não será sem o aval e a sustentação da Psiquiatria que o Direito Penal 

acolherá e aplicará o conceito de periculosidade criminal aos doentes mentais (2000, p. 

48). De fato, o juízo de periculosidade, mais do que em qualquer outra zona de 

intersecção, caracteriza-se pelo entrelaçamento entre os discursos jurídico e médico-

psiquiátrico (CARVALHO; WEIGERT, 2014, p. 947)115. 

                                                           
112

 É possível afirmar que “a noção de periculosidade condicionou historicamente a legislação e a práxis 

psiquiátrica, constituindo o ponto crucial para as previsões que balizarão a atitude da sociedade para com 

os doentes mentais, especialmente os que cometem crimes” (MECLER, 2010, p. 81).    
113

 Como observam RIBEIRO e CORDEIRO, a avaliação da periculosidade ainda é uma das áreas mais 

delicadas da atividade médico-pericial, onde o perito recebe “maior carga de responsabilidades e 

expectativas na área da psiquiatria forense” (2013, p. 143). 
114

 “A legislação vigente no país determina que cabe ao perito psiquiátrico averiguar a cessação da 

periculosidade. É importante ressaltar, contudo, que a periculosidade é, nesse contexto, um conceito 

jurídico (e não médico ou psicológico) implicando na capacidade de se prever o comportamento futuro do 

sujeito submetido à medida de segurança.” (MECLER, 2010, p. 75). Note-se que, segundo alguns autores, 

ante o avanço da criminalidade, especialmente no século XXI, a psiquiatria é fundamentalmente 

convocada a avaliar e prever o risco de conduta violenta em populações psiquiátricas, presidiárias e 

psiquiátrico-forense (ABDALLA-FILHO; TELLES, 2016, p. 183). 
115

 “O conceito de periculosidade ocupa uma posição central na articulação entre os campos médico-

psiquiátrico e jurídico-penal. Utilizado pelos alienistas como argumento principal para justificar a 

necessidade de instituições próprias para o tratamento e reclusão dos doentes mentais no início do século 

XIX, a periculosidade passa a exercer um papel organizador no procedimento jurídico que envolve os 

doentes mentais, a partir do momento em que CESARE LOMBROSO desenvolve a sua teoria acerca do 

criminoso nato e funda as diretrizes da Antropologia criminal e da Escola Positiva do Direito Penal” 

(PERES, 1999, p. 122). 
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Por sua vez, a associação entre transtorno psiquiátrico e comportamento 

violento do doente mental é bastante usual no senso comum e vem sendo objeto de 

investigação cada vez mais criteriosa por médicos psiquiatras, “o que tem contribuído 

para a construção de uma visão mais fidedigna e menos preconceituosa e simplista do 

assunto” (ABDALLA-FILHO; TELLES 2016, p. 183). 

No que concerne ao campo médico-psiquiátrico, diversos autores, em 

momentos históricos distintos, debruçaram-se sobre o tema da propensão dos doentes 

mentais, especialmente dos psicóticos
116

, aos comportamentos violentos e à prática de 

crimes (DUTRA, 2000, p. 49). 

Nesse sentido, ABDALLA-FILHO e TELLES questionam se é realmente 

possível prever a conduta violenta, se a violência é consequência do transtorno mental e 

“quais indivíduos, sofrendo de quais tipos de transtorno mental, sob que circunstâncias, 

poderiam adotar comportamento violento?” e concluem que, de fato, é possível verificar 

que determinados grupos de doentes mentais exibem um comportamento mais violento 

se comparados com a população em geral, o que, aliás, pesa na luta contra o estigma 

social que sofrem (2016, p. 183).  

Afirmam, porém, que “se, de um lado, não se pode negligenciar a existência 

de doença mental como fator contribuinte do comportamento violento, não se deve, por 

outro lado, supervalorizar sua importância”, dado que existem diversos fatores sociais 

que podem contribuir para a prática de comportamentos violentos por pacientes 

psiquiátricos (ABDALLA-FILHO; TELLES, 2016, p. 183).   

Enfim, ante o desafio proposto, GARAY apresenta, em linhas gerais, três 

grandes modelos de predição da periculosidade criminal empregados pela Psiquiatria 

Forense: i) o método clínico não estruturado, ii) os juízos clínicos estruturados; e, 

finalmente, iii) os métodos atuariais ou estatísticos (2014, p. 15). A fim de estruturar a 

análise que se segue, será adotada a referida classificação. 

 

2.1.1. Do exame clínico não estruturado 

 

                                                           
116

 Vide, nesse sentido, a revisão da literatura realizada por NORKO e BARANOSKI (2005, pp. 20-21).  
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A progressão histórica das tentativas de predição da criminalidade futura 

pela Psiquiatria Forense inicia-se, sem dúvida, pelo denominado exame clínico puro ou 

não estruturado, método em que o especialista utiliza-se de seu conhecimento e 

experiência pessoais, sem seguir nenhum protocolo ou regra explícita, “com inteira 

liberdade para valorar os fatores que estime oportunos e atribuir-lhes a relevância que 

lhe pareça adequada” (GARAY, 2014, p. 15 – tradução livre). 

Em que pese ser bastante comum a crítica quanto à subjetividade dessa 

forma de aferição da periculosidade criminal, especialmente em razão da ausência de 

uma padronização no método de avaliação de risco (RIBEIRO; CORDEIRO, 2013, p. 

146)
117

, não se trata de uma valoração necessariamente arbitrária ou sem 

fundamentação, razão pela qual GARAY a decompõe em duas subclasses de exames: i) 

um marcadamente intuitivo, calcado na impressão subjetiva do avaliador e na predição 

baseada na experiência e conhecimento pessoais, sem se valer, no entanto, de análises 

detalhadas ou exaustivas de fatores concretos; ii) bem como outra, que se poderia 

qualificar como valoração clínica não estruturada em sentido estrito, método clínico 

ideográfico ou empírico-individual, em que se realiza um estudo detalhado do 

periciando – sua história de vida, antecedentes delitivos e personalidade –, mas que 

apesar de eventualmente incluir a utilização de testes ou outros instrumentos objetivos 

de avaliação não segue alguma regra explícita ou protocolo, sendo os dados analisados 

sem qualquer parâmetro objetivo, valendo-se apenas da “experiência clínica do 

avaliador” (2014, p. 15 – tradução livre)
118

. 

A crítica, contudo, permanece. Não obstante existam livros e artigos da área 

psiquiátrica que sugiram formatos de laudos e pareceres, como também questões e itens 

a serem considerados nas avaliações, subjazem a liberdade e autonomia do perito 

psiquiatra, garantidas inclusive pelo Código de Ética Médica119, abrangendo a 

                                                           
117

 A crítica especializada alerta que, “a pesar del reconocimiento que ha logrado en el ámbito jurídico, 

los problemas y sesgos del juicio clínico han sido descriptos en numerosas ocasiones” (ARBACH et. al., 

2017, p. 2). Em sentido contrario, defendendo a primazia do juízo clínico, a posição de PALOMBA 

(2005, p. 236). 
118

 No mesmo sentido, registram ARBACH e colaboradores que “la valoración o diagnóstico de la 

peligrosidad es esencialmente una estimación que realiza un experto sobre la presencia o ausencia de 

dicho atributo en base a su formación, experiencia y pericia” (2017, p. 2). 
119

 De acordo com o Código de Ética Médica, capítulo I, item VII, “[o] médico exercerá sua profissão 

com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a 

quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou 

emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente”, por sua vez, no item VIII, “o 

médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade 
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“interpretação e leitura que se faz dos dados colhidos e do contato com o paciente, onde 

entra uma certa subjetividade, inerente à especialidade” (RIBEIRO; CORDEIRO, 2013, 

p. 146)
120

. 

Neste quadro, a título de exemplo, refira-se a sequência de itens propostos 

por PALOMBA, em seu Tratado de Psiquiatria Forense: Civil e Penal, no qual se 

colhem trinta e cinco indicadores de periculosidade criminal, divididos em 5 grupos, a 

saber:  

1. Curva Vital – falta de aplicação escolar, interrupção de 

aprendizado, inconstâncias no trabalho, integração com grupos sem 

atividades construtivas, existência de criminalidade precoce, número 

elevado de incidentes jurídicos e policiais, reincidência rápida, 

distúrbios precoces de conduta, início precoce da doença. 2. 

Morfologia do Crime – crime praticado com agravantes legais, crimes 

brutais, crimes sem motivos psicológicos explicáveis, crimes contra 

pessoa e costumes, crimes com multiplicidade de golpes, crimes 

praticados com frieza de sentimentos, crimes praticados contra 

pessoas indefesas. 3. Vida Frenocomial – necessidade de medidas 

restritivas, criminalidade intralocal, mau comportamento, deficiente 

ou nulo aproveitamento escolar, precário ou nulo aproveitamento 

laborterápico, fugas e tentativas de fuga. 4. Intercorrências 

Psiquiátricas – agitação psicomotora, surtos e episódios psicóticos, 

crises de irascibilidade, necessidades de altas dosagens de 

psicofármacos. 5. Estado psíquico atual – humor explosivo, falta de 

crítica ao ato delituoso que praticou, falta de planos para o futuro, 

alucinações, delírios, falta de remorso, falta de sentimentos superiores, 

egocentração dos sentimentos (2003, pp. 507-508). 

Ainda tratando do método em comento, ANDRÉS-PUEYO é assertivo ao 

aduzir que “a aposta diagnóstica da periculosidade criminal realizada pela tradição 

clínica forense se baseia na identificação dos traços da personalidade criminosa”, 

estabelecendo-se em dois constructos fundamentais: a capacidade criminal
121

 e a 

inadaptação social (2013, p. 495 – tradução livre). Para tanto, inclui uma avaliação 

                                                                                                                                                                          
profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a 

correção de seu trabalho” (CFM, 2010). 
120

 Para OLIVEIRA e colaboradores, essa ausência de diretrizes éticas claramente definidas, bem como de 

direcionamento técnico específico, são alguns dos fatores que contribuem para a “pouca padronização e 

sistematização na avaliação de periculosidade” no Brasil (2016, p. 324). 
121

 Nas palavras do autor, “¿En qué consiste la capacidad criminal? Obviamente, si es una capacidad, hace 

referencia a la ‘potencia’ de realizar un acto criminal que radica en la persona analizada. Entre la 

capacidad y la acción hay mecanismos que median y que son muy importantes en la valoración forense y 

que hacen referencia al libre albedrio y al autocontrol que definen al individuo humano normal como 

alguien capaz de autodirigirse y no de ser un autómata determinado por fuerzas ajenas a su conciencia.” 

(ANDRÉS-PUEYO, 2013, p. 495). 
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psiquiátrica tradicional, para constatar a presença de um transtorno mental, bem como 

“uma aproximação da biografia” do periciando, permitindo que emita seu juízo sobre 

sua periculosidade criminal (ANDRÉS-PUEYO, 2013, p. 495 – tradução livre). 

ABDALLA-FILHO e TELLES observam que a avaliação clínica não 

estruturada, muito empregada ao longo do século XX no Brasil e na América Latina, 

contribuiu “para um possível exagero na predição da periculosidade de indivíduos com 

transtorno mental” (2016, p. 184). De acordo com os autores, estudos elaborados ao 

longo da década de 1970 denunciaram a falta de preparo dos médicos para realizar uma 

adequada avaliação do risco de violência em relação a pacientes psiquiátricos, isso 

porque  

os profissionais envolvidos com esse tema estavam sujeitos a um 

duplo viés: a) suas avaliações realizavam-se com base exclusiva em 

parâmetros clínicos subjetivos, ou seja, o avaliador, valendo-se de seu 

conhecimento teórico sobre fatores etiológicos de violência, bem 

como de sua experiência pessoal, chegava a determinada conclusão 

sobre a periculosidade da pessoa em exame apenas clínico; e b) as 

avaliações eram realizadas em um formato dicotômico, estabelecendo 

a presença ou ausência de periculosidade, ou seja, fazendo um 

diagnóstico categórico, em vez de estabelecer um prognóstico 

probabilístico (ABDALLA-FILHO; TELLES, 2016, p. 184). 

A bem da verdade, essa resposta objetiva, taxativa e dicotômica – 

periculosidade presente ou ausente, cessada ou não cessada –, é fruto da demanda 

formulada pelos operadores do Direito Penal, dificultando que o perito realize uma 

avaliação de risco, propriamente dita, e aponte como deve ser realizado seu manejo, em 

um contexto de reinserção social (RIBEIRO; CORDEIRO, 2013, p. 146)
122

.  

Por outro lado, a ausência de uma metodologia uniforme reflete claramente 

na realidade dos exames periciais, em que há considerável discrepância entre os 

resultados das perícias realizadas, dado que os especialistas podem adotar escolas e 

leituras diferentes, optando, na dúvida, pelo prolongamento de internações (na esteira de 

um in dubio pro societate), especialmente ante a insegurança de não poderem propor 

formas de lidar com o risco apontado (manejo), valendo-se de instrumentos modernos 

“que poderiam beneficiar alguns pacientes até que o Estado ofereça estrutura de 

                                                           
122

 Outrossim, anota HUSS que a “palavra periculosidade encorajava julgamentos dicotômicos (a pessoa é 

perigosa ou não é perigosa), que estavam de acordo com o pensamento dicotômico legal, mas contrários à 

probabilidade de violência (p. ex., uma probabilidade de 20% de violência futura) associada à avaliação 

de risco a partir de um ponto de vista psicológico” (2011, p. 124). 
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cuidados forenses, dentro de um novo arcabouço legal” (RIBEIRO; CORDEIRO, 2013, 

p. 146). 

Ademais, ARBACH e colaboradores ressaltam que a demanda jurídica pela 

avaliação de periculosidade recaiu sobre os profissionais da saúde antes mesmo de que 

tivessem “um conhecimento empiricamente informado sobre os fatores de risco da 

conduta violenta”, logo, os especialistas tiveram de recorrer ao juízo clínico a fim de 

cumprir os objetivos impostos pelo Direito Penal (2017, p. 2)
123

. 

Não obstante, outros problemas são igualmente observados pela literatura 

especializada, tais como a ausência de instrumentos objetivos de avaliação de risco de 

violência e a falta de transparência do processo realizado por meio de valorações 

assistemáticas (ABDALLA-FILHO; TELLES, 2016, pp. 184-185)
124

.  

Essas preocupações não eram de todo alheias ao contexto jurídico, pois 

como alertava REALE JÚNIOR, para além das dificuldades em aferir a probabilidade 

de reiteração delitiva, maior perigo se encontrava na “viabilidade de determinação do 

grau de periculosidade em bases emocionais ou políticas, nem sempre possíveis de 

contestação, pois para a fixação da periculosidade inúmeros argumentos revestem-se de 

aparente idoneidade” (1975, p. 164). 

Desse modo, é exatamente no contexto dessas críticas que uma nova 

expressão é proposta pelos pesquisadores em substituição da vetusta periculosidade 

criminal: a avaliação de risco de violência. Sua referência é inevitável no trato da 

matéria, como se verifica neste estudo, tendo em vista que a literatura médica recente a 

emprega de forma bastante usual quando da análise da predição do comportamento 

delitivo futuro do agente, ora mantendo-a em paralelo à terminologia originária do 

Direito Penal, ora propondo sua integral superação.  

Conforme apontam RIBEIRO e CORDEIRO, a nova expressão refere-se à 

avaliação, por meio de “conhecimentos técnicos e instrumentos adequados”, da 

probabilidade de que determinado indivíduo volte a praticar atos de violência, “reincidir 

                                                           
123

 No mesmo sentido, a constatação de NORKO e BARANOSKI (2005, p. 18). 
124

 Como aponta ANDRÉS-PUEYO, “el diagnóstico de peligrosidad es desgraciadamente, además, poco 

transparente, ya que incorpora una gran subjetividad en su apreciación y suele formularse de forma 

categorial, lo que no permite distinguir grados de peligrosidad ni condiciones de niveles de riesgo futuros 

continuos y revisables” (2013, p. 499). 
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criminalmente e/ou reagudizar seu quadro psiquiátrico, em determinado contexto ou 

cenário sócio-ambiental projetado no futuro” (2013, p. 143). 

Não se trata de uma tarefa simples. Inicialmente, como destacam VICENTE 

e LÓPEZ-OSSORIO, se o ponto de partida de qualquer predição é a definição clara da 

variável a ser prevista, no caso do comportamento violento diversos fatores devem ser 

conjugados, frente a “um fenômeno complexo, multifacetado e multidimensional”, 

dificultando inclusive uma definição unívoca de violência entre as diversas disciplinas 

que tratam do tema (2016, p. 131 – tradução livre). Em que pese tal conflito, os autores 

apresentam alguns elementos comuns à maioria das definições utilizadas na literatura 

especializada, tais como: i) “seu caráter intencional”, buscando um objetivo concreto 

ainda que extremamente variável
125

; ii) “as consequências negativas ou o perigo que 

acarreta a bens, outras pessoas ou a si mesmo”; e iii) “sua variedade expressiva”, 

apresentando-se como violência física, psíquica, sexual ou por privação ou abandono, 

podendo-se acrescentar, outrossim, iv) sua “direcionalidade” – “auto-infligida, 

interpessoal ou coletiva” (VICENTE; LÓPEZ-OSSORIO, 2016, p. 131 – tradução 

livre)
126

.  

Buscou-se, destarte, compilar e analisar quais elementos ou variáveis 

explicariam a conduta violenta, em outras palavras, quais fatores de risco (e de 

proteção
127

) – recolhidos da Psiquiatria, Biologia, Psicologia, Antropologia, Sociologia, 

etc. – deveriam ser considerados na avaliação de risco de violência (VICENTE; 

LÓPEZ-OSSORIO, 2016, p. 131). Veja-se, a título de exemplo, o seguinte quadro 

produzido pelos autores em comento:  

                                                           
125

 Complementa HUSS que “existem incontáveis razões ou antecedentes para que alguém escolha agir de 

forma violenta, independentemente da situação. A decisão é influenciada por uma variedade de fatores 

psicológicos, sociais e biológicos, mas mesmo assim continua a ser uma escolha” (2011, p. 118). 
126

 Para um panorama das dezenas de tipos de condutas violentas, veja-se o Informe mundial sobre la 

violencia y la Salud elaborado pela Organização Mundial da Saúde (2002). Por outro lado, HUSS propõe, 

quando da avaliação de risco, a adoção de um conceito de violência mais restrito e operacional, relativo à 

existência de dano físico, dado que “a maneira como a violência é medida é central para a avaliação de 

risco, e um ato violento que resulta em dano físico é mais fácil de mensurar” (2011, p. 118). 
127

 Não obstante os fatores de proteção atuem modulando “o impacto da exposição aos fatores de risco”, 

foram muito menos estudados que estes na predição do risco de violência, tendo sua abordagem 

inicialmente limitada à sua consideração como oposto polar dos fatores de risco.  Atualmente, todavia, 

fatores de risco e de proteção são considerados “realidades diferenciais que interagem entre si”, portanto, 

“os fatores de proteção não têm um pólo oposto no qual se tornam fatores de risco, mas têm apenas esse 

efeito protetor”. Assim, o comportamento violento seria o resultado interativo dos fatores de risco e de 

proteção, sendo que a presença de um fator de risco não implicará necessariamente a produção do 

resultado violento ou sua ausência a impossibilidade de que esse ocorra. A chave está, dessa forma, na 

relação entre os fatores, “sua dinâmica funcional interativa” no caso concreto (VICENTE; LÓPEZ-

OSSORIO, 2016, p. 132 – tradução livre).  
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Quadro 1: Fatores explicativos da conduta violenta recolhidos de distintos campos científicos 

BIOLOGIA 

genes, fatores obstétricos, hormônios, nível de ativação 

autonômica, ativação neuronal, função cerebral e estrutura 

cerebral; 

PSICOLOGIA 

gestão de emoções, nível de tolerância a frustação, 

distorções cognitivas, autoestima e autoconceito, rigidez 

cognitiva, habilidade de resolução de conflitos e 

autocontrole; 

PSIQUIATRIA 

transtornos psicóticos, transtornos de estado de ânimo, 

transtornos de personalidade, transtornos cognitivos, 

transtornos por dependência e abuso de substâncias e 

retardo mental; 

SOCIOLOGIA 
idade, sexo, posição social, relações sociais, densidade 

populacional e dimensões sociais; 

ANTROPOLOGIA 
etnia, valores e crenças, hábitos, costumes e normas 

culturais; 

CRIMINOLOGIA 
carreira criminal, oportunidade delitiva e vulnerabilidade da 

vítima; 

Fonte: VICENTE; LÓPEZ-OSSORIO, 2016, p. 131 – tradução livre. 

Vale referir, por outro lado, que o impulso precursor do desenvolvimento 

das modernas avaliações de risco encontra-se nas pesquisas de MONAHAN e 

colaboradores, realizadas no início da década de 1980, alertando sobre os limites da 

predictibilidade de avaliações realizadas por psiquiatras e psicólogos, ressaltando que 

existe apenas alguma capacidade de predição, dentro de limites determinados, mas que 

nunca será atingida uma precisão absoluta (RIBEIRO; CORDEIRO, 2013, p. 149)
128

.  

ANDRÉS-PUEYO, por sua vez, ao defender a nova terminologia, ressalta 

algumas debilidades do juízo de periculosidade criminal, conceito que considera apenas 

“operativo” e “vazio de conteúdo”, dentre elas a confusão existente acerca de sua 

natureza e conceito, sua difícil operacionalização, agravada por sua baixa capacidade 

                                                           
128

 Na verdade, conforme colhem NORKO e BARANOSKI, “MONAHAN’s 1981 review of the literature 

demonstrated that mental health professionals were wrong in 2 out of 3 attempts to predict 

dangerousness” (2005, p. 19). 
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preditiva, e ainda seus efeitos negativos no que tange à estigmatização decorrente da 

etiqueta de “perigoso” aplicada aos doentes mentais (2013, p. 484 – tradução livre)
129

. 

Dessa forma, asseverando a superação do conceito de periculosidade 

criminal pelo de avaliação de risco
130

, ABDALLA-FILHO e TELLES anotam que o 

segundo tem se tornado cada vez mais complexo, considerando diversos outros 

elementos que possam exercer influência sobre o comportamento violento do paciente, 

para além da análise usualmente adstrita ao exame da periculosidade criminal (2016, p. 

188). Nesse sentido, “a avaliação de risco, em vez de tão somente examinar se um 

determinado indivíduo é considerado perigoso ou não, abrange também elementos 

ambientais, situacionais e sociais” (ABDALLA-FILHO; TELLES 2016, p. 188)
131

. 

Trata-se, em síntese, de uma nova categoria, não mais jungida a um atributo 

absolutamente verdadeiro do indivíduo, um diagnóstico clínico, mas de um conceito 

claramente estatístico e probabilístico (PRATT, 2001, p. 114). Em outras palavras, 

diferentemente da periculosidade criminal, que fornece respostas do tipo tudo ou nada, 

a avaliação de risco de violência apresenta conclusões variáveis e específicas, podendo 

ser graduadas e reavaliadas periodicamente (ANDRÉS-PUEYO; ECHEBURÚA, 2010, 

p. 404)
132

. 

Portanto, foi como alternativa ao exame clínico não estruturado que 

surgiram, ao longo das últimas décadas, uma série de instrumentos que organizam a 

referida avaliação de risco de violência, buscando melhorar a “eficácia prognóstica” 

dos juízos periciais (ARBACH et. al., 2017, p. 2).  

 

                                                           
129

 Alguns desses aspectos serão melhor desenvolvidos ao final deste estudo, quando se tratará 

especificamente da análise crítica do referido conceito, sendo oportuno, no entanto, anotar que “los 

niveles generales de aciertos de los juicios clínicos de peligrosidad superan el nivel de predicción al azar 

en un porcentaje muy reducido, en torno a un 8-10%, lo que nos permite afirmar que los expertos forenses 

y los profesionales de la ejecución penal predicen mejor que el azar aunque en un grado limitado” 

(ANDRÉS-PUEYO, 2013, p. 499). 
130

 Essa superação reflete-se, segundo ANDRÉS-PUEYO, na legislação de alguns países, que 

substituíram a periculosidade pelo conceito de risco, com destaque para o Canadá, Estados Unidos da 

América, Reino Unido e países do norte europeu (2013, p. 489). 
131

 Nas palavras de PRATT , “le concept crucial était celui de ‘dangerosité’, qui était un véritable attribut 

de l’individu, et plus spécifiquement, une catégorie de diagnostic clinique... Le changement qui est 

survenu par la suite consistait à rejeter complètement le concept de dangerosité en faveur du concept de 

risque de violence” (2001, p. 114). 
132

 Nesse sentido, “para la predicción de la violencia, el carácter sugestionable y la ductilidad de la 

conducta humana suponen que la precisión del pronóstico es muy sensible al paso del tiempo, lo que 

sugiere la necesidad de tomar decisiones graduadas y reevaluables del riesgo” (VICENTE; LÓPEZ-

OSSORIO, 2016, p. 132). 
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2.1.2. Dos instrumentos de avaliação de risco de violência: os juízos profissionais 

estruturados e as ferramentas atuariais 

 

Como referido, a Psiquiatria Forense vem buscando instrumentos cada vez 

mais objetivos com o fim de verificar a presença da periculosidade criminal, ou melhor, 

do risco de violência. Observa MECLER que nos últimos vinte anos o desenvolvimento 

de instrumentos de avaliação psiquiátrica padronizados tornou-se uma prioridade nos 

esforços para aprimorar a validade e a fidedignidade das previsões relativas ao risco de 

violência (2010, pp. 72-73), identificando-se fatores de risco relevantes, o que contribui 

para a “melhora da avaliação do prognóstico, do tratamento e promove uma prevenção 

mais justa e menos restritiva de liberdade” (ABDALLA-FILHO; TELLES, 2016, p. 

184)
133

. 

De fato, a expectativa, no âmbito psiquiátrico pericial, é de que estes 

instrumentos permitam produzir dados confiáveis sobre a probabilidade de pacientes 

virem a cometer novos atos violentos sob certas circunstâncias (MECLER, 2010, pp. 

72-73)134. Diversos foram, nesse sentido, os avanços científicos na sistematização da 

avaliação de risco de violência, desenvolvendo-se, pelos esforços de múltiplos grupos 

de pesquisa em vários países, instrumentos com o fim de tornar a avaliação de risco de 

violência mais eficaz (ABDALLA-FILHO; TELLES, 2016, p. 184). 

Como vantagens do uso de instrumentos estruturados e atuariais pode-se 

apontar a replicabilidade e uniformização, a possibilidade de acompanhamentos de 

longo prazo, com comparação de resultados e sua evolução, bem como a estimativa de 

risco de forma mais precisa (RIBEIRO; CORDEIRO, 2013, p. 151)
135

. 

                                                           
133

 Como anotam VICENTE e LÓPEZ-OSSORIO, busca-se, especialmente, reforçar a validade científica 

das conclusões apresentadas pelo perito (2016, pp. 130-131). 
134

 Não obstante, alertam GORENSTEIN e ANDRADE que “os instrumentos diagnósticos, os exames 

subsidiários e as escalas de avaliação podem transformar-se em tsunamis extremamente prejudiciais para 

a clínica e para a pesquisa, quando submetidas ao mau uso por profissionais não treinados, que 

desconhecem seus conceitos subjacentes ou que ultrapassam, inadvertidamente, seus limites” (2005, p. 

237). 
135

 Para ANDRÉS-PUEYO e ILLESCAS, “dichas técnicas mejoran de forma significativa la eficacia 

predictiva, ayudan a clarificar las bases sobre las que los profesionales sustentan sus decisiones 

relacionadas con el futuro del comportamiento individual y facilitan la gestión y prevención de la 

violencia” (2007, p. 157). 
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Nessa toada, RIBEIRO e CORDEIRO afirmam que já existem mais de 

cento e vinte ferramentas validadas
136

, que se subdividem em dois grandes grupos: 

ferramentas atuariais e juízos profissionais estruturados (2013, p. 149)137.  

No primeiro grupo estão abarcados os instrumentos que seguem um método 

formal, baseando-se em uma equação, gráfico ou fórmula em que a pontuação obtida 

(ou score) pode ser traduzida na probabilidade estatística de um determinado resultado 

(ou desfecho)138 (RIBEIRO; CORDEIRO, 2013, p. 149). No segundo, a seu turno, 

restariam agrupadas “ferramentas baseadas em uma lista de itens a serem avaliados, 

usualmente como ‘presente’, ‘ausente’ ou ‘desconhecido/duvidoso’”, cujos fatores 

derivam “de extensa revisão de literatura sobre conhecidos fatores de risco para 

comportamentos agressivos”, concluindo o perito, a partir de sua expertise clínica, pela 

existência de risco baixo, moderado ou alto (RIBEIRO; CORDEIRO, 2013, pp. 149-

150).   

Assim, a diferença marcante entre os dois métodos encontra-se no fato de 

que, na prática clínica forense, não se recomenda a conversão dos juízos profissionais 

estruturados em scores numéricos, pois nestes existem “variáveis clínicas, que podem 

responder ao tratamento e mudam ao longo do tempo” (RIBEIRO; CORDEIRO, 2013, 

p. 150). Note-se que frente aos métodos atuariais, os juízos profissionais estruturados 

permitem maior liberdade ao perito no sentido de avaliar, no caso concreto, o grau de 

periculosidade do indivíduo (ou o risco de violência específico), melhorando, contudo, 

sua confiabilidade e transparência em relação ao exame clínico não estruturado, 

anteriormente abordado (GARAY, 2014, p. 16)139. 

                                                           
136

 Alguns autores, como DOUGLAS e colaboradores, referem mais de duzentos (2016, p. 134). 
137

 Também referidos como juízos clínicos estruturados (cf. GARAY, p. 16).  
138

 Cuida-se, segundo os autores, de instrumentos “que possuem relações supostamente validadas entre 

preditores de risco aferidos de maneira mecânica, segundo regras explícitas”, bem como, alertam, deve-se 

atentar ao “decurso de tempo até o desfecho (1 mês ≠ 1 ano ≠ 5 anos) e o desfecho (qualquer violência ≠ 

violência grave). Outro ponto de discussão é que, mesmo com todos os esforços, algum grau de 

subjetividade sempre haverá nestas ferramentas – daí a necessidade de treinamento e leitura de manuais, 

que devem estar sempre ao lado do avaliador” (RIBEIRO; CORDEIRO, 2013, pp. 149-150). 
139

 Na síntese de GARAY, “frente a los instrumentos actuariales clásicos, los de juicio clínico 

estructurado suelen recoger información no sólo sobre datos estáticos e inmodificables (número de delitos 

previamente cometidos, edad de comisión del primer delito, sexo, edad actual, etc.) sino también sobre 

ítems más complejos y además dinámicos (por ej., competencias sociales, actitudes antisociales, si tiene 

empleo o no, etc.), y, sobre todo, dejan en manos del experto la decisión final sobre la valoración del 

riesgo, en el sentido de que por ejemplo, cabrá concluir que a pesar de que en el sujeto no concurren 

muchos factores de riesgo, el peligro de violencia futura es no obstante alto porque uno de los factores 

presentes tiene un significado extraordinariamente importante” (2014, p. 16). 
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ANDRÉS-PUEYO e ECHEBURÚA chegam a afirmar tratar-se de um 

procedimento misto “clínico-atuarial”, haja vista possuir aspectos característicos de um 

juízo clínico, como a avaliação clínica estruturada e a tomada de decisão final, bem 

como de uma análise atuarial, marcada pela “coleta e inclusão de dados preditivos 

verificados empiricamente” (2010, p. 405 – tradução livre).  

Os mesmo autores ainda afirmam que o juízo clínico estruturado não se 

resume à predição da violência futura, mas permite valorar, igualmente, a presença e 

intensidade dos fatores de risco estáticos e dinâmicos
140

, o que abrirá uma gama de 

possibilidades ao avaliador, como i) a proposição de “procedimentos de gestão de risco 

individualizados e apropriados ao momento da avaliação”; ii) o início da prevenção da 

reiteração violenta; iii) a elaboração de planos específicos para a proteção das vítimas 

ante o risco existente; e, por fim, iv) o desenvolvimento de “programas de tratamento 

concretos em função das características do agressor” (ANDRÉS-PUEYO; 

ECHEBURÚA, 2010, p. 405 – tradução livre). 

Quanto aos instrumentos atuariais, vertente mais moderna dos referidos 

métodos
141

, afigura-se oportuno mais alguns apontamentos antes de prosseguir. 

De acordo com GARAY, os métodos atuariais estruturam todo o processo 

de valoração do risco, baseando-se em uma série de premissas, sendo a principal a de 

que “a probabilidade de um evento acontecer depende da combinação de fatores que 

determinaram sua ocorrência no passado”
142

, não interessando, entretanto, a relação 

entre causa e efeito em si, mas “a probabilidade estatisticamente associada em que, dada 

a presença de um fator ou combinação de fatores, determinado evento ocorre” (2014, p. 

15 – tradução livre).   

                                                           
140

 Costuma-se dividir os fatores de risco entre estáticos e dinâmicos: os primeiro indicam “condições bio-

psico-socio-culturais difíceis de modificar, seja por seu caráter hereditário-biológico (como variáveis 

temperamentais: impulsividade, hostilidade, busca de sensações, etc.), por pertencer à história evolutiva 

do indivíduo (como a vitimização infanto-juvenil, o estilo educativo parental inadequado, o fracasso 

escolar, etc.) ou por serem condições psicopatológicas irreversíveis ou de evolução negativa (como a 

demência, sequelas decorrentes de traumatismo crânio-encefálico, etc.)”; por sua vez, são consideradas 

dinâmicas as “condições bio-psico-socio-culturais suscetíveis de mudança (ou seja, psicopatologia 

reversível ou de bom prognóstico em seu tratamento, distorções cognitivas, crenças e valores pró-

violência, situação de desemprego, etc.)” (VICENTE; LÓPEZ-OSSORIO, 2016, p. 132 – tradução livre). 
141

 Para uma visão alternativa do desenvolvimento geracional da avaliação de risco de violência, veja-se 

HUSS (2011, pp. 123-125). 
142

 No ponto, DIETER anota que “a suposição do constante retorno é premissa essencial da lógica 

atuarial” (2013, p. 42). 
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Em suma, os referidos instrumentos são elaborados a partir de uma seleção 

de amostras de indivíduos, a fim de observar quais circunstâncias apresentam e como 

ocorrem seus comportamentos (GARAY, 2014, p. 15). Dessa forma, reúnem-se 

informações quanto a quais fatores estão associados, no referido grupo, à ocorrência do 

desfecho que se objetiva prever – a reiteração delitiva ou o comportamento violento –, 

construindo-se listas de itens que se consideram associados de forma estatisticamente 

significativa com referido comportamento (GARAY, 2014, p. 15).   

Por sua vez, para aplicar o instrumento atuarial, o perito deverá atribuir a 

cada item da lista desenvolvida um valor numérico, a depender da presença ou não de 

determinada circunstância, aplicando-se, finalmente, um algoritmo estatístico que 

fornecerá a pontuação referente ao indivíduo analisado que deverá ser comparada com a 

escala de classificação fornecida pelo próprio instrumento. (GARAY, 2014, p. 16). Por 

conseguinte, a depender da pontuação obtida se terá uma determinada probabilidade de 

reincidência (GARAY, 2014, p. 16)143. 

Necessário destacar, outrossim, que os instrumentos atuariais são 

desenhados para a predição de risco de violência “em um período temporal concreto, 

para uma população determinada, em um contexto sociocultural específico” (ANDRÉS-

PUEYO; ECHEBURÚA, 2010, p. 405 – tradução livre). 

Para um panorama de alguns dos instrumentos mais reconhecidos – sejam 

ferramentas atuariais ou juízos profissionais estruturados –, observe-se o seguinte 

quadro, desenvolvido por ANDRÉS-PUEYO e ECHEBURÚA: 

Quadro 2: Alguns instrumentos de avaliação de risco de violência 

VIOLÊNCIA INTERPESSOAL NÃO ESPECÍFICA 

  Objetivo Conteúdo Níveis de resposta 

VRAG - Violent Risk 

Appraisal Guide 

Prever o comportamento 

violento grave em adultos 

afetados por transtornos 

12 itens (fatores de risco) de 

natureza variada 
Alcance: -28 a +33 

                                                           
143

 “Estos métodos dan por supuesta por tanto la validez del razonamiento analógico, en el siguiente 

sentido: la premisa mayor diría que en la muestra utilizada para construir el test, el 52% de la gente que 

obtuvo una puntuación entre 5 y 10 delinquió en el período de seguimiento (por ejemplo, de 3 años); la 

premisa menor sería que el sujeto S tiene la puntuación 7, y la conclusión sería que el sujeto S tendrá una 

probabilidad similar al 52% de delinquir en un periodo de tres años” (GARAY, 2014, p. 16). 
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mentais graves e com um 

histórico delitivo 
Escala atuarial com ponderação 

dos fatores de risco e escala 

contínua de probabilidade de 

violência futura 

A partir de uma 

pontuação superior 

a +6, a 

probabilidade de 

reincidência em 

dez anos é de, ao 

menos, 58% 

HCR-20 - Historical, 

Clinical and Risk 

Management 

Violence Risk 

Assessment Scheme 

Avaliar o risco de 

condutas violentas em 

pacientes mentais e 

delinquentes adultos 

20 itens (fatores de risco) 

agrupados em três categorias: 

fatores históricos (H), clínicos 

(C) e de riscos futuro (R)  

Alcance: 0 a 40 

Escala de verificação de fatores 

de risco 

Não há pontes de 

corte formais. Uma 

pontuação superior 

a 25 indica alto 

risco de violência 

PCL-R - Psychopathy 

Checklist-Revised 

Avaliar a presença de 

psicopatia em adultos com 

antecedentes violentos ou 

criminais 

Lista de 20 itens em uma 

entrevista semiestruturada 
Alcance: 0 a 40 

Versões adicionais de triagem 

(PCLSV) e para jovens (PCL-

YV) 

Diagnóstico de 

psicopatia: > 28; 

Risco de violência: 

> 20 

VIOLÊNCIA CONJUGAL
144

 

SARA - Spousal 

Assault Risk 

Assessment Guide 

Avaliar o risco de 

comportamento violento 

de natureza física ou 

sexual contra o 

companheiro ou ex-

parceiro 

20 itens (fatores de risco) 

agrupados em três categorias: 

histórico (H), clínico (C) e 

risco futuro (R) 

Alcance: 0 a 40 

Inclui fatores críticos. Escala 

para verificação de fatores de 

risco 

Não há pontos de 

corte formais. Uma 

pontuação maior 

que 19 indica 

reincidência 

EPV - Escala de 

Predicción de Riesgo 

de Violencia Grave 

contra la Pareja 

Prever o risco de 

homicídio ou violência 

grave contra um parceiro 

ou ex-parceiro 

20 itens (fatores de risco) 

agrupados em cinco categorias: 

dados pessoais; relação de 

casal; tipo de violência; perfil 

do agressor; e vulnerabilidade 

da vítima 

Alcance: 0 a 20 

Inclui itens com valor crítico 

Risco baixo: 0-4; 

Risco médio: 5-9 e 

Risco alto: 10-20 

VIOLÊNCIA SEXUAL 
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 No original, “violencia contra la pareja” (ANDRÉS-PUEYO; ECHEBURÚA, 2010, p. 406). Optou-se 

por não traduzir a expressão por “violência doméstica”, ante as especificidades brasileiras decorrentes da 

Lei n. 11.340/06, preferindo-se a expressão violência conjugal, que pode ser entendida como “qualquer 

tipo de violência, tentativa ou ameaça física perpetrada por um homem ou uma mulher contra a pessoa 

com quem ele/ela, tem ou teve um relacionamento íntimo”, sendo, portanto, mais ampla ao incluir 

“qualquer tipo de violência (e.g., sexual, psicológica, verbal) existente nos relacionamentos e não é 

limitada a relacionamentos nos quais os companheiros estão ou estiveram legalmente casados, nem é 

limitada pelo sexo da vítima ou perpetrador” (ALMEIDA; SOEIRO, 2010, p. 179). 
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SVR-20 - Guide for 

Assessment of Sexual 

Risk Violence 

Avaliar o risco de 

violência sexual em 

doentes mentais e 

delinquentes adultos 

acusados deste tipo de 

crime 

20 itens (fatores de risco) 

agrupados em três categorias: 

histórico (H), clínico (C) e 

risco futuro (R) 

Alcance: 0 a 40 

Inclui avaliações de mudança 

nos fatores de risco. Escala 

para verificação de fatores de 

risco 

Não há pontos de 

corte formais. Mas 

uma pontuação 

maior que 11 está 

associada à 

reincidência 

VIOLÊNCIA JUVENIL 

SAVRY - Structured 

Assessment of 

Violence Risk in 

Youth 

Avaliar o risco de 

violência física e sexual e 

ameaças graves em 

doentes mentais e jovens 

infratores (14-18 anos) 

30 itens (24 fatores de risco e 6 

proteção) agrupados em quatro categorias: fatores de 

risco históricos, sociais e individuais; e fatores de 

proteção variados. 

Fonte: ANDRÉS-PUEYO; ECHEBURÚA, 2010, p. 406 – tradução livre.  

Como se observa, existem instrumentos de aplicação mais ampla, voltados à 

predição de violência interpessoal grave, como o HCR-20 e o PCL-R, enquanto outros 

devem ser utilizados em contextos específicos, como de violência conjugal (SARA e 

EPV), sexual (SVR-20) ou juvenil (SAVRY) (ANDRÉS-PUEYO; ECHEBURÚA, 

2010, p. 403) 145. Isso porque, inobstante todos os tipos de violência possuam elementos 

em comum, cada um deles apresenta fatores específicos, necessários à correta avaliação 

do risco de violência, a exemplo da parafilia, fator de risco para a violência sexual, 

porém ausente no contexto da violência conjugal (ANDRÉS-PUEYO; ECHEBURÚA, 

2010, p. 404).   

Interessante notar, de outra face, que alguns instrumentos circunscrevem 

outros, como o VRAG, que entre seus 12 itens avaliados inclui a própria valoração total 
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 Merecem menção, ainda que pontual, as escalas START, SAPROF, DUNDRUM-3, DUNDRUM-4 

(CAMPOS; CHAVES, 2014) e Barrat Impulsiveness Scale (BIS-11). No que concerne a este último, 

“desenvolvido para medir os três principais componentes da impulsividade: o motor, o cognitivo e a 

ausência de planejamento” (MECLER, 2010, p. 73) é composto pelos seguintes itens: “1. Eu planejo 

tarefas cuidadosamente. 2. Eu faço coisas sem pensar. 3. Eu tomo decisões rapidamente. 4. Eu sou 

despreocupado (confio na sorte, ‘desencanado’). 5. Eu não presto atenção. 6. Eu tenho pensamentos que 

se atropelam. 7. Eu planejo viagens com bastante antecedência. 8. Eu tenho autocontrole. 9. Eu me 

concentro facilmente. 10. Eu economizo (poupo) regularmente. 11. Eu fico me contorcendo na cadeira em 

peças de teatro ou palestras. 12. Eu penso nas coisas com cuidado. 13. Eu faço planos para me manter no 

emprego (eu cuido para não perder meu emprego). 14. Eu falo coisas sem pensar. 15. Eu gosto de pensar 

em problemas complexos. 16. Eu troco de emprego. 17. Eu ajo por impulso. 18. Eu fico entediado com 

facilidade quando estou resolvendo problemas mentalmente. 19. Eu ajo no ‘calor’ do momento. 20. Eu 

mantenho a linha de raciocínio (‘não perco o fio da meada’). 21. Eu troco de casa (residência). 22. Eu 

compro coisas por impulso. 23. Eu só consigo pensar em uma coisa de cada vez. 24. Eu troco de 

interesses e passatempos (‘hobby’). 25. Eu gasto ou compro a prestação mais do que ganho. 26. Enquanto 

estou pensando em uma coisa, é comum que outras ideias me venham à cabeça ou ao mesmo tempo. 27. 

Eu tenho mais interesse no presente do que no futuro. 28. Eu me sinto inquieto em palestras ou aulas. 29. 

Eu gosto de jogos e desafios mentais. 30. Eu me preparo para o futuro” (OLIVEIRA et al., 2016, p. 324). 
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do PCL-R (ANDRÉS-PUEYO; ECHEBURÚA, 2010, p. 405), como também que a 

classificação em ferramentas atuariais e juízos profissionais estruturados não é 

estanque, pois como se verá adiante, alguns métodos que foram, em princípio, 

desenhados para aplicação de um juízo clínico estruturado podem ser utilizados de 

forma atuarial, ou seja, atribuindo-se pontuações numéricas aos itens estabelecidos e 

utilizando o valor total obtido para estimar o risco de violência (ou a periculosidade 

criminal) (GARAY, 2014, p. 16). 

Vale referir, ademais, que não obstante as diferenças entre os modelos 

clínicos e atuariais, as avaliações de risco de violência estão fundamentalmente 

alicerçadas em quatro etapas (ou passos) comuns: i) a identificação de fatores de risco 

validados empiricamente; ii) a determinação de um método para realizar a medição 

desses fatores; iii) a formação de um procedimento para combiná-los; e iv) a estimação 

do risco propriamente dita (VICENTE; LÓPEZ-OSSORIO, 2016, p. 134).  

HUSS observa, igualmente, com base em HART, que cinco facetas devem 

ser sempre consideradas na avaliação de risco de violência, quais sejam: i) a natureza da 

violência analisada; ii) sua gravidade; iii) frequência; iv) iminência; e v) probabilidade; 

não obstante esta última seja o centro das atenções, as demais não devem ser 

descuidadas pelo avaliador (2011, p. 124).   

A seu turno, costuma-se recorrer a quatro métodos para a coleta de 

informações visando à aplicação dos referidos instrumentos: i) entrevista estruturada; ii) 

exames psicológicos; iii) observação comportamental; e iv) análise de informes 

colaterais clínicos, sociais, laborais, policiais, judiciais, dentre outros (VICENTE; 

LÓPEZ-OSSORIO, 2016, p. 134). A fiabilidade, quantidade e qualidade dessas 

informações serão fundamentais para a eficácia da predição que se pretenda realizar 

(VICENTE; LÓPEZ-OSSORIO, 2016, p. 134). 

Finalmente, dentre os novos instrumentos à disposição dos peritos 

psiquiatras, dois se destacam, em especial por seu amplo uso na seara criminal 

internacional
146

, o HCR-20 e o PCL-R, ambos validados para uso no Brasil, os quais, 

deste modo, merecem um tratamento mais detido neste estudo. 
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 Na Espanha, por exemplo, ARBACH e colaboradores apontam o uso preferencial do HCR-20 e do 

PCL-R (2017, pp. 02-03).  
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2.1.2.1. Do Historical, Clinical and Risk Management - Violence Risk Assessment 

Scheme (HCR-20) 

 

O Historical, Clinical and Risk Management – Violence Risk Assessment 

Scheme (HCR-20), exemplo da classe juízo profissional estruturado (structured 

professional judgement), foi desenvolvido em 1995 pelos pesquisadores da Simon 

Fraser University, na British Columbia, Canadá, com o fim de sistematizar os pontos 

essenciais da avaliação de risco (TELLES et al., 2009), abrangendo variáveis diversas, 

que restaram agrupadas sobre os títulos: itens históricos (historical), itens clínicos 

(clinical) e itens de manejo de risco (risk management) (ABDALLA-FILHO; TELLES, 

2016, p. 184)147. 

O instrumento é formado por vinte itens, como se observa do quadro infra, 

sendo dez referentes ao passado, ou seja, à história do examinando; cinco relativos a 

fatores presentes, do ponto de vista clínico; e, por fim, cinco itens referentes a fatores 

futuros, relativos ao gerenciamento do risco. 

Quadro 3: Fatores de risco considerados na avaliação para comportamento violento do HCR-20 

Itens históricos (PASSADO): 

H1. Violência prévia;  

H2. Idade precoce no primeiro incidente violento;  

H3. Instabilidade nos relacionamentos;  

H4. Problemas no emprego;  

H5. Problemas com uso de substâncias;  

H6. Doença mental importante; 

H7. Psicopatia;  

H8. Desajuste precoce;  

H9. Transtorno de personalidade;  

H10. Fracasso em supervisão prévia. 

                                                           
147

 Sobre estudo atestando a confiabilidade da versão brasileira do HCR-20, vide TELLES e 

colaboradores (2009). Desde sua primeira versão, o instrumento foi testado por dezenas de países e 

comparado com outros instrumentos como o PCL-R, que será tratado adiante, bem como com o 

RM2000v (Risk Matrix 2000 Violence), OGRS (Offender Group Reconviction Scale) e o OASyS 

(Offender Assessment System), encontrando-se atualmente validado para uso no Brasil (ABDALLA-

FILHO; TELLES, 2016, p. 184). Nesse sentido, de acordo com TELLES e colaboradores, “since its first 

version, in 1995, the HCR-20 has been widely tested and used in several Western countries, especially in 

Canada, Sweden, Germany, Norway, United Kindgom and Belgium. In Latin America, Argentina was the 

pioneer in its use and validation through a study of the prison population in the city of La Plata. In Brazil, 

the HCR-20 was translated and adapted and is being validated by the authors for use in a local forensic 

population” (2009). 
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Itens clínicos (PRESENTE): 

C1. Falta de insight;  

C2. Atitudes negativas;  

C3. Sintomas ativos de doença mental importante;  

C4. Impulsividade;  

C5. Sem resposta ao tratamento. 

Itens de manejo de risco (FUTURO): 

R1. Planos sem viabilidade; 

R2. Exposição a fatores desestabilizantes;  

R3. Falta de apoio pessoal;  

R4. Não aderência às tentativas de tratamento;  

R5. Estresse. 

 Fonte: ABDALLA-FILHO e TELLES, 2016, p. 184.
148

  

Note-se que o instrumento é formado por variáveis estáticas, ou seja, que 

não mudam ao longo do tempo, denominadas históricas, e por variáveis dinâmicas, 

como as variáveis clínicas e de manejo de risco, que podem responder ao tratamento 

ofertado ao paciente (RIBEIRO; CORDEIRO, 2013, p. 150)149, ou mesmo a mudanças 

em circunstâncias pessoais ou contextuais do indivíduo avaliado (ANDRÉS-PUEYO; 

ECHEBURÚA, 2010, p. 405).  

Não obstante a crítica de alguns autores, ABDALLA-FILHO e TELLES 

afirmam que cada um dos vinte itens do HCR-20 deve receber, na avaliação do 

psiquiatra, uma pontuação entre zero e dois, em razão da certeza ou não da ocorrência 

daquilo a que o item se refere, não se ignorando a possibilidade de o avaliador de 

utilizar a resposta ‘sem elementos’ (2016, p. 184). De acordo com os pesquisadores: 

“zero” significa que o item está definitivamente ausente (ou não se aplica); “um” denota 

a hipótese em que o item está possivelmente presente (ou presente apenas de forma 
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 Em sua versão original: “Subscale H […]: previous violence, young age at first violent incident, 

relationship instability, employment problems, substance use problems, major mental illness, 

psychopathy, early maladjustment, personality disorder, and prior supervision failure. Subscale C […]: 

lack of insight, negative attitudes, active symptoms of major mental illness, impulsivity, and 

unresponsiveness to treatment. Subscale R […]: plans lack feasibility, exposure to destabilizers, lack of 

personal support, noncompliance with remediation attempts, and stress.” (cf. TELLES et al., 2009) 
149

 “A subscala ‘H’ cobrirá tudo de relevante que ocorreu na vida do sujeito do ponto de vista de risco de 

violência, incluindo aí a PCL-R, drogas, passado delitivo, etc. A subscala ‘C’ refere-se ao estado clínico e 

funcionalidade, e pode mudar agudamente; a subscala ‘R’ é centrada aos fatores de risco que podem 

afetar sua futura adaptação em um cenário projetado. [...] Vale destacar que a subscala que mede com 

maior precisão o risco de violência ou reincidência criminal é a ‘H’, mostrando que, os itens estáticos, 

históricos, são os melhores preditores do futuro” (RIBEIRO; CORDEIRO, 2013, p. 153). Vale referir, no 

entanto, que a última afirmação não é acompanhada integralmente pela literatura, pois algumas 

investigações apontam que os preditores dinâmicos, em geral, mostram uma ligeira superioridade na 

previsão do comportamento violento, em que pese serem, por vezes, mais difíceis de operacionalizar que 

os fatores estáticos, sobretudo por envolverem o funcionamento psicológico do indivíduo e serem muito 

sensíveis à mudança, implicando reavaliações constantes ao longo do tempo (VICENTE; LÓPEZ-

OSSORIO, 2016, p. 132).  
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limitada); e “dois” é aplicado apenas quando o item está definitivamente presente 

(ABDALLA-FILHO; TELLES, 2016, p. 184). Observe-se que caso não se tenha a 

informação, o item deve ser omitido, porém, não é recomendado que se omitam mais do 

que cinco itens no total (ABDALLA-FILHO; TELLES, 2016, p. 184). 

Os autores do instrumento, segundo colhem ABDALLA-FILHO e TELLES,  

sugerem que a avaliação final seja estimada em um de três níveis de 

risco: baixo (que inclui a ausência de risco); moderado ou alto, válido 

para um período de tempo e para um contexto. Além disso, deve-se ter 

em conta que as conclusões da avaliação não se devem restringir 

apenas ao escore total. Um único item pode indicar periculosidade 

relevante no indivíduo em exame, mas é pertinente relembrar que a 

combinação de diferentes itens pode determinar um acréscimo no 

risco (2016, p. 185). 

Como referido, alguns estudiosos como RIBEIRO e CORDEIRO sequer 

recomendam a formação de um score numérico na prática clínica150, mas apenas em 

pesquisa, devendo-se preferir, em cada um dos itens acima apresentados a marcação 

alternativa de “presente”, “ausente” ou “desconhecido” (2013, p. 153). 

No ponto, HUSS traz o interessante exemplo de um famoso serial killer 

canadense que, em sendo aplicado um instrumento atuarial, indicaria uma baixíssima 

pontuação em relação ao agente, especialmente dado seu histórico favorável, porém, o 

exame clínico estruturado, escapando ao score obtido, poderia ponderar a existência de 

alto risco de violência futura com base no fato do agente ter sido condenado por três 

homicídios e setenta e cinco estupros, dessa forma, “o julgamento clínico é encorajado e 

é necessário ao se chegar a uma decisão final para o HCR-20” (2011, pp. 130-131).   

De toda forma, oportuno destacar que o HCR-20 é considerado por muitos 

autores como um dos melhores instrumentos de avaliação de risco, com “alto valor 

preditivo positivo, medido pela AUC, entre 0,71 e 0,79” (RIBEIRO; CORDEIRO, 

2013, p. 153)151. Como anota BASSO, sua capacidade de avaliação do risco de 

                                                           
150

 Aliás, observam ABDALLA-FILHO e TELLES que os autores do instrumento não oferecem uma 

“nota de corte para delimitar o nível de risco por reconhecerem que ela seria um valor arbitrário, 

desprovido de sentido e perigoso se for usado de forma rígida. Dessa forma, argumentam que o perito 

avaliador tem condições de perceber um alto risco de violência do periciando na presença de um simples 

fator de risco” (2016, p. 186). 
151

 Para uma análise comparativa do “poder” das referidas avaliações, utiliza-se “o tamanho de efeito 

(capacidade de prever o evento) para determinado desfecho (por exemplo, reincidência criminal ou novo 

ato de violência) em determinado intervalo de tempo. Um método bastante utilizado é a área sob a curva 

(AUC em inglês). Valores próximos de 1 indicam capacidade perfeita de previsão positiva enquanto valor 
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reincidência criminal decorre, especialmente, da grande quantidade de itens 

relacionados à atividade delitiva, bem como pela parte histórica considerar a existência 

prévia de transtornos de personalidade, dado que a constatação de um transtorno de 

personalidade antissocial, por exemplo, já indicaria uma probabilidade de condutas 

delitivas em razão dos critérios de seu diagnóstico (2014, pp. 187-188). Ademais, o 

referido instrumento permitiria distinguir entre indivíduos mais e menos perigosos e 

com maior ou menor risco de recidiva (BASSO, 2014, p. 188).   

Por fim, outros pesquisadores reiteram que as predições devem ser 

realizadas sempre em termos e períodos específicos, declarando a existência de tipos 

particulares de resultados possíveis, evitando-se estrutura-las em formato binário 

(sim/não), empregando-se termos de probabilidade152 e estipulando o interregno 

temporal durante o qual possuem validade (ABDALLA-FILHO; TELLES, 2016, p. 

186).   

 

2.1.2.2. Do Psychopathy Checklist - Revised (PCL-R) 

 

Por outro lado, merece igual destaque a ferramenta atuarial Psychopathy 

Checklist – Revised (PCL-R), escala criada por ROBERT HARE para servir como 

instrumento de pesquisa da psicopatia, em seu conceito clássico (MECLER, 2010, p. 

73)
153

, ou do comportamento psicopático, que na definição de ABDALLA-FILHO e 

TELLES consubstancia-se naquele “que revela tendência a práticas criminais, com 

padrão recidivista e encontrado em indivíduos que apresentam uma personalidade 

transtornada” (2016, p. 186). Nas palavras dos autores médicos: 

                                                                                                                                                                          
de 0,5 indica ferramenta tão eficaz quanto o acaso (jogar uma moeda para cima). Um instrumento é 

considerado como tendo poder de predição positiva baixo, moderado ou alto de acordo com a medida de 

seu tamanho de efeito. Por exemplo, através da AUC, por convenção, estes valores serão entre 0,55 e 0,63 

para baixo poder; 0,64 e 0,70 para médio; maior que 0,71 para alto. Em metanálise de estudos 

internacionais as avaliações clínicas atingiram uma AUC de 0,67, mostrando que a opinião de especialista 

tem sua validade, em que pese que a transposição deste dado para a realidade brasileira está muito longe 

de ser automática. Não é uma surpresa, pois as ferramentas estruturadas e seus itens derivam de estudos 

estatísticos sobre fatores relacionados ao crime, reincidência e recaídas, algo que empiricamente já era 

percebido, estudado, aplicado e transmitido nos livros e aulas de psiquiatria forense. Novos instrumentos 

têm relação direta com os itens que foram sendo agrupados sistematicamente a partir das avaliações não-

estruturadas, além de estudos de criminologia e estatística” (RIBEIRO; CORDEIRO, 2013, pp. 146-147). 
152

 Como observa DORNELLES, não obstante o entendimento da doutrina penal também seja de que a 

periculosidade é um juízo de probabilidade, “na prática processual, os quesitos formulados no Exame de 

Verificação de Cessação de Periculosidade (EVCP) trabalham com o binário sim ou não” (2012, p. 100). 
153

 Por sua vez, para uma diferenciação entre psicopatia primária e secundária, vide HUSS (2011, pp. 95-

96).   
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a escala PLC-R tem-se mostrado útil como instrumento de avaliação 

de risco de violência, incluindo a identificação de prováveis 

recidivistas. Dessa forma, o PCL-R tem o mérito de ser um recurso 

tanto diagnóstico (identificar os indivíduos com psicopatia) quanto 

prognóstico (avaliar a probabilidade de recidiva). Essa escala enfoca 

exclusivamente a personalidade do indivíduo examinado, 

diferentemente do HCR-20, que inclui elementos externos na 

avaliação de risco, tais como exposição a fatores desestabilizadores ou 

falta de apoio pessoal (ABDALLA-FILHO; TELLES, 2016, p. 186) 

O mecanismo consiste, em síntese, em um checklist de vinte itens, 

elencados de forma a aferir comportamentos e traços emocionais característicos da 

“personalidade psicopática” (MECLER, 2010, p. 73), para os quais se atribui pontuação 

de 0 a 2, como no instrumento anteriormente abordado, até um somatório que poderá 

atingir 40 pontos
154

.  

Destacam ABDALLA-FILHO e TELLES que não há uma nota de corte 

estabelecida de forma rígida, sendo apenas que um resultado acima de 30 pontos 

indicaria um psicopata típico (2016, p. 187). Note-se, por outro lado, que existe um 

debate na literatura sobre se a psicopatia em geral e o PCL-R devem ser utilizados como 

variável de categorias – acima de trinta pontos trata-se de um psicopata, abaixo não, 

como apresentado supra – ou uma variável contínua “de modo que quanto mais alto o 

escore, mais psicopatia” a pessoa apresenta (HUSS, 2011, p. 95). Assim, seria possível, 

por exemplo, distinguir entre “não psicopatas” (score inferior a 20 pontos), “psicopatas 

moderados” (entre 20 e 29 pontos) e “psicopatas” (acima de 30 pontos) (CHAVES, 

2016, p. 91). 

Não obstante, retornando ao instrumento, necessário consignar que os vinte 

itens componentes da escala, a seguir apresentada, podem ser divididos entre quatro 

fatores distintos: “afetivo, interpessoal, comportamental e antissocial” (ABDALLA-

FILHO; TELLES, 2016, p. 187). 

Quadro 4: Os 20 elementos que compõem a escala PCL-R 

PCL-R 

1. Loquacidade/charme superficial (A) 

2. Superestima (A) 
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 “Es una escala específicamente diseñada para poder evaluar la presencia de psicopatía por medio de 

informaciones procedentes de archivos penitenciarios y clínico-biográficos, de una entrevista 

semiestructurada y de la aplicación de los 20 ítems de la escala. Los ítems se corresponden en parte con 

los principales síntomas de este grave trastorno de personalidad, que tanta relevancia tiene en la 

estimación de los problemas antisociales y violentos” (ANDRÉS-PUEYO; ECHEBURÚA, 2010, p. 407). 
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3. Necessidade de estimulação/tendência ao tédio (B) 

4. Mentira patológica (A) 

5. Vigarice/manipulação (A) 

6. Ausência de remorso ou culpa (A) 

7. Insensibilidade afetivo-emocional (A) 

8. Indiferença/falta de empatia (A) 

9. Estilo de vida parasitário (B) 

10. Descontroles comportamentais (B) 

11. Promiscuidade sexual 

12. Transtorno de conduta na infância (B) 

13. Ausência de metas realistas e de longo prazo (B) 

14. Impulsividade (B) 

15. Irresponsabilidade (B) 

16. Incapacidade de aceitar responsabilidade pelos próprios 

atos 

17. Muitas relações conjugais de curta duração 

18. Delinquência juvenil (B) 

19. Revogação da liberdade condicional (B) 

20. Versatilidade criminal 

 Fonte: ABDALLA-FILHO e TELLES, 2016, p. 184. 

 

Observa BASSO que os fatores indicados com a letra (A) referem-se aos 

traços afetivos e interpessoais, enquanto os fatores apontados com a letra (B) analisam 

os aspectos comportamentais da psicopatia, ressaltando, no entanto, que não há 

discriminação em todos os aspectos considerados (2014, p. 189).  

Oportuno referir, igualmente, que o instrumento proposto por HARE, acima 

delineado, remete consideravelmente ao estudo fundamental de CLECKLEY 

(CHAVES, 2016, p. 85), realizado em 1941 e publicado sob o título A máscara da 

sanidade155, cujos dezesseis itens considerados no diagnóstico da psicopatia são os 

seguintes: 

Quadro 5: Os 16 itens propostos por CLECKLEY 

Características de CLECKLEY 

1. Charme superficial e boa inteligência 

2. Egocentrismo patológico e incapacidade de amar 

3. Falsidade e falta de sinceridade 

4. Ausência e remorso ou vergonha 

5. Deficiência geral nas principais reações afetivas 

6. Falta de resposta nas relações interpessoais gerais 

7. Vida sexual e interpessoal triviais e pobremente integradas 

8. Fracasso em seguir um plano de vida 

9. Julgamento pobre e falha em aprender com a experiência 

10. Não confiável 
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 De fato, o estudo da psicopatia não é novo. SERAFIM e colaboradores referem como primeiro 

trabalho a se valer da expressão “psicopático” o realizado por KOCH em 1891, em seu tratado As 

inferioridades psicopáticas (2011, p. 324). 
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11. Perda específica de insight 

12. Comportamento antissocial inadequadamente motivado, 

comportamento fantástico e desagradável com bebidas e às vezes sem 

13. Ausência de alucinações e outros sinais de pensamento irracional 

14. Ausência de nervosismo 

15. Comportamento fantástico e desagradável 

16. Tentativas de suicídio raramente concretizadas 

 Fonte: HUSS, 2011, p. 94. 

Em que pese a referida semelhança, será o PCL-R que fornecerá um 

instrumento padrão para a avaliação da psicopatia, uma necessidade verificada ao 

menos desde a década de 1980, e que permitirá comparar resultados entre diversos 

estudos realizados sobre o tema (HUSS, 2011, p. 93). 

Cabe ainda outro comentário. Para HUSS, a palavra checklist (ou 

inventário) empregada no instrumento não parece a mais adequada, dado que não é 

simplesmente uma lista de itens que os peritos forenses marcam como ausentes e 

presentes, sendo, em verdade, um rol de vinte sintomas, que requer “julgamento clínico 

de um especialista para pontuá-lo”, por meio da análise de informações colaterais e de 

uma entrevista semiestruturada com o avaliando (2011, pp. 94-95). 

A seu turno, no Brasil a escala foi traduzida e validada por MORANA 

(2003), valendo-se do exame de RORSCHACH como parâmetro, chegando ao ponto de 

corte de 23 pontos dentre os 40 possíveis, sendo que, no exterior, a marca de corte, já 

referida, encontra-se fixada em 30 pontos, mais elevado a fim de se reduzir o número de 

falsos positivos (RIBEIRO; CORDEIRO, 2013, p. 152). BASSO aduz, igualmente, que 

como MORANA realizou suas pesquisas apenas com um espaço amostral de homens 

adultos, restaria impossibilitada a aplicação da mesma avaliação na população 

feminina
156

, embora destaque que em pesquisas de gênero os estudos de validação da 

escala de HARE (PCL-R) não encontraram diferenças significativas entre a nota de 

corte de homens e mulheres (2014, p. 189).   

Enfim, no que concerne ao prognóstico de violência, estudos indicam um 

valor preditivo do instrumento da ordem de 0,65 e 0,72, através de medida de AUC, 
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 Aliás, DOUGLAS e colaboradores destacam, em âmbito internacional, que poucos estudos de 

validação foram conduzidos com mulheres ou minorias étnicas, o que dificulta a aplicação dos dados 

encontrados a esses grupos (2016, p. 135).  
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“sendo um instrumento útil na área forense e ainda pouco utilizado” no contexto 

brasileiro (RIBEIRO; CORDEIRO, 2013, p. 152)
157

. 

ABDALLA-FILHO e TELLES ressaltam, ademais, que é fundamental o 

“uso do bom senso” e a capacitação técnica dos peritos psiquiatras para as avaliações de 

risco acima apresentadas (2016, p. 187). GORENSTEIN e ANDRADE alertam, de 

outra face, que mesmo na atribuição de escores, com base em avaliações padronizadas, 

existe “uma parcela de subjetividade, tanto do paciente como do entrevistador” e isso 

em razão de que “muitos dos sintomas dos transtornos psiquiátricos são inerentemente 

subjetivos”, logo os valores obtidos devem ser sempre considerados como estimativas 

aproximadas (2005, p. 238)158. 

Dessa forma, apresentado um breve panorama das contribuições da 

Psiquiatria Forense para o objeto deste estudo, com destaque para dois instrumentos de 

avaliação do risco de violência, passa-se a ponderar, neste momento, sobre alguns 

aportes avindos da Psicologia Forense e da Psicanálise
159

. 

 

2.2. Dos aportes da Psicologia Forense e da Psicanálise 

 

Inobstante a definição de Psicologia Forense160 ainda seja objeto de 

discussão, pode-se afirmá-la como sendo a aplicação da Psicologia ao sistema legal, 
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 Segundo GARAY, no entanto, o instrumento teria um valor preditivo entre 0,45 e 0,75 (2014, p. 38).  
158

 “Vale lembrar que qualquer sistema classificatório, escala de avaliação ou entrevista diagnóstica nada 

mais é do que uma teoria (um conceito) e uma tecnologia (um instrumento operacional). Ou seja, o 

clínico que faz sua avaliação de forma não padronizada, baseando-se na sua experiência profissional e 

impressão pessoal, também está utilizando o mesmo referencial teórico que gerou as entrevistas 

estruturadas ou semi-estruturadas” (GORENSTEIN; ANDRADE, 2005, p. 238). 
159

 Não se ignora a profunda intersecção entre os saberes psiquiátrico e psicológico no que tange ao objeto 

deste estudo. Portanto, a fim de evitar uma desnecessária repetição, no item seguinte serão abordadas 

outras contribuições advindas da Psicologia e da Psicanálise, para além das inerentes aos métodos e 

instrumentos já apresentados.  
160

 “A definição de psicologia forense e a sua distinção de áreas afins, como a psicologia da justiça, a 

psicologia jurídica, a psicologia legal, a psicologia criminal ou a psicologia do comportamento desviante, 

entre outras, não é simples nem consensual. Para alguns autores a psicologia do comportamento desviante 

será o conceito mais abrangente de todos, pois está para além das dimensões criminais ou judiciais, 

embora as englobe também. Este é um construto que traduz uma vasta gama de teorias e práticas 

centradas em objectos que partilham entre si uma dada forma de desvio: desvio da norma legal, da norma 

social, desvio dos padrões culturais, desvio desenvolvimental, etc., podendo este desvio ser patológico ou 

normativo, anterógrado ou retrógrado, criminal e não criminal (aqui se integrando fenómenos como os do 

crime e da delinquência juvenil, antissocialidade, subculturas juvenis, sentimento de insegurança, abuso 

de drogas e álcool, relações entre crime e droga, prostituição, entre muitos outros, mas também a pobreza 
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abrangendo não apenas os aspectos clínicos, mas também a psicologia cognitiva (v.g. 

identificação de testemunhas oculares), a psicologia fisiológica (com o uso dos 

polígrafos, por exemplo), a psicologia social (como na análise do comportamento do 

júri), a psicologia do desenvolvimento (cujo exemplo é o testemunho de crianças 

perante a Justiça), dentre outras (HUSS, 2011, p. 23). 

Porém, voltando-se ao contexto brasileiro, no que concerne especificamente 

às perícias criminais, observa ROVINSKI que o Código de Processo Penal, ao tratar das 

avaliações de responsabilidade ou imputabilidade penal, bem como de cessação de 

periculosidade, refere-se tão somente à necessidade de “exame médico-legal” (artigos 

149 e 775), o que é reforçado pela Lei de Execução Penal ao exigir “laudo psiquiátrico” 

(artigo 175, inciso II, da Lei n. 7.210/84) e pelo Código Penal ao determinar a 

realização de “perícia médica” (artigo 97) (2014, p. 27).  

Tal constatação, segundo a autora, faz com que “muitas, vezes, os 

psicólogos sejam inquiridos sobre sua legitimação para atuarem na área”
161

, todavia, 

aduz que inobstante o psicólogo, por lei, não possa assumir a responsabilidade pela 

elaboração isolada de tais perícias, “tem sido requisitado, com frequência, para a 

realização de avaliações psicológicas como complementação de perícias psiquiátricas”, 

fundamentalmente voltadas ao “diagnóstico de deficiência mental, quando a testagem 

das condições cognitivas tem caráter essencial” (ROVINSKI, 2014, p. 27)162. 

Como ressalta MANITA, nesse contexto, a Psicologia é convocada a 

intervir em um domínio que “não é fundamentalmente o seu”, não obstante tenha 

contribuído historicamente para sua constituição, ao colaborar para o desenvolvimento 

do saber acerca do binômio crime-criminoso, que atravessou o século XIX, refletindo-se 

nos conhecimentos do século XX, e mantendo evidentes implicações na prática forense 

atual, na qual, “por essa razão, detém um papel activo, concretizando espaços de 

                                                                                                                                                                          
e a exclusão social, a marginalidade, o estigma, ou até certos tipos de doença mental ou de deficiências). 

Não sendo, contudo, tão especificamente orientado para o interface psicologia-justiça, acaba por ser 

preterido pela maior parte dos autores que intervêm ou investigam neste domínio e que preferem 

designações como as de psicologia da justiça, legal, forense ou criminal” (MANITA; MACHADO, 2012, 

p. 15). 
161

 O que não se verifica no contexto espanhol, por exemplo (VICENTE; LÓPEZ-OSSORIO, 2016, p. 

132). 
162

 Nesse sentido, anotam LAGO e colaboradores, que o psicólogo “pode ser solicitado a atuar como 

perito para averiguação de periculosidade, das condições de discernimento ou sanidade mental das partes 

em litígio ou em julgamento” (2009, p. 488).  
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interface e de partilha entre os domínios do Direito (muito particularmente do Direito 

Penal) e da Psicologia” (2001, p. 37).   

Esse diálogo interdisciplinar, segundo MANITA, envolve as questões da 

“perigosidade, personalidade, desenvolvimento, causas patológicas, avaliação, perícia 

sobre características psíquicas”, entre outras (2001, p. 37). Porém, no que concerne a 

este estudo, interessa especialmente a Psicologia Clínica e suas possíveis contribuições 

ao estudo da relação entre doença mental e prática delitiva, bem como a eventual 

sustentação (ou desconstrução) do conceito de periculosidade criminal como preditivo 

da reincidência delitiva163. 

Nesse sentido, em avaliação forense, incumbe à Psicologia examinar a 

capacidade de entendimento e de determinação do indivíduo que cometeu um ilícito 

criminal, o que depende fundamentalmente de aspectos cognitivos e da capacidade 

volitiva do agente (DAVOGLIO; ARGIMON, 2010). Por sua vez, a periculosidade é 

uma noção indissociável da de personalidade, especialmente do que se convencionou 

denominar, durante décadas, de personalidade criminal (MANITA, 2001, p. 37). 

Para MANITA, os conceitos de perigosidade (e estado perigoso), bem como 

de personalidade criminal, emergem no contexto da deslocação do estudo do criminoso 

para as dimensões psicológicas, ou melhor, “para a integração multifactorial, na qual os 

factores psicológicos desempenham um papel de mediação e de integração entre as 

dimensões biológicas e sociais” (2001, p. 42). Nesse sentido,  

o estudo da perigosidade apoiou-se desde sempre no estudo da 

personalidade do criminoso e este último culminou na assunção de 

que existe uma estrutura de personalidade criminal associada à prática 

dos actos delituosos. [...] Um constructo que mergulha suas raízes nas 

abordagens psico-morais do criminoso e nas teorias psicanalíticas, 

mas que virá a alcançar o ponto maior de seu desenvolvimento e 

generalização com o surgimento de testes de avaliação da 

personalidade e de modelos estatísticos capazes de sustentar a sua 

operacionalização, nomeadamente através das teorias factorialistas 

(MANITA, 2001, p. 45). 
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 “Um levantamento histórico realizado pelo CFP [Conselho Federal de Psicologia] constatou que, ao 

longo da construção da prisão as demandas jurídicas para a Psicologia sempre estiveram relacionadas à 

classificação e ao diagnóstico referentes a questões como periculosidade, moralidade, psicopatia, 

prognóstico de reincidência, história criminal, nexo causal delito-delinquente, patologias mentais e 

perspectivas de tratamento e ‘cura’ do criminoso” (WRUBEL, 2013, p. 62). 
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Com efeito, no que tange à inter-relação entre periculosidade e 

personalidade criminal, observou-se, ao longo do século XX, o surgimento de múltiplas 

teorias psicológicas sobre o fenômeno criminal, estruturadas sobre os vários modelos 

explicativos do comportamento humano que foram desenvolvidas no domínio da 

Psicologia, “desde o modelo psicodinâmico às abordagens clínicas, às teorias factoriais 

e diferenciais e teorias dos traços de personalidade, às teorias comportamentais, teorias 

cognitivas, teorias sistémicas, teorias do actor social, teorias construtivistas”, entre 

outras (MANITA, 2001, p. 45).    

Contribuição relevante encontra-se também nas já referidas teorias 

psicanalíticas aplicadas à questão criminal, que passam a ser abordadas em separado 

neste momento. 

 

2.2.1. Da Criminologia Psicanalítica 

 

Como anota CALHAU, diversos psicanalistas, como FREUD e LACAN, 

tiveram, em algum momento de seus trabalhos, que conectar a Psicanálise com o estudo 

do crime ou da própria Criminologia (2009, p. 63)164. FREUD, por exemplo, discorreu 

sobre o crime em seu breve texto Criminosos em consequência de um sentimento de 

culpa, enquanto LACAN, tratou da temática em ao menos dois momentos específicos, 

em sua obra Introdução teórica às funções da Psicanálise em Criminologia, no ano de 

1966, e com a publicação de Premissas a todo o desenvolvimento possível da 

Criminologia (CALHAU, 2009, p. 63)
165

.  

Esse encontro recorrente e de certa forma inevitável deriva da constatação 

de que, “conquanto a psicanálise procure apreender o comportamento humano, 

                                                           
164

 Para SERRA, “[s]e os conhecimentos criminológicos proporcionaram uma redução na tensão existente 

entre delinquente e vítima, de modo a relativizar o contraste entre ambos, o discurso da psicanálise no 

campo da criminalidade é o que, efetivamente, aproximará as noções de homem honesto e normal/homem 

criminoso e anormal, de tal forma que a oposição entre eles acabará por deixar de existir” (2015, p. 79). 
165

 Obviamente, os estudos psicanalíticos da criminalidade não se restringem aos dois autores referidos, 

mencionando SHIMIZU as importantes contribuições de AICHHORN, ALEXANDER, REIK, 

FERENCZI, KLEIN, WINNICOTT e LAGACHE (2016, p. 09). 
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evidentemente não poderia deixar de estudar o comportamento desviante” (SERRA, 

2015, p. 80)
166

.  

Assim, detendo-se um pouco mais na teoria freudiana, oportuno ressaltar 

que para o autor austríaco:  

em muitos criminosos, especialmente nos principiantes, é possível 

detectar um sentimento de culpa muito poderoso, que existia antes do 

crime, e, portanto, não é seu resultado, mas sim o seu motivo. É como 

se fosse um alívio poder ligar esse sentimento inconsciente de culpa a 

algo real e imediato (FREUD, 1923/1996, p. 67).   

Como observa SERRA, nessa hipótese a conduta penalmente ilícita é 

realizada com o fim de identificar a angústia do agente com algo concreto, de forma que 

a “punição representaria seu alívio” (2015, p. 85). Em outras palavras, a punição, ainda 

que inconscientemente, é percebida como um modo de expiar não somente o delito 

praticado, mas também “a culpa proveniente dos seus desejos proibidos do passado” 

(SERRA, 2015, p. 85)
167

.  

Haveria, portanto, uma inversão da sequência usual de causa e efeito entre 

delito e culpa, dado que o sentimento de culpa assume a posição dos outros fatores 

causais, podendo ocorrer, inclusive, “de o agente insistir em continuar a praticar delitos 

até ser descoberto, ou até mesmo se confessar”, o que ocorreria com alguma frequência 

(SERRA, 2015, p. 85)
168

. 

Em que pese questionável uma transposição direta da ideia de “criminoso 

em consequência de um sentimento de culpa” para a hipótese do doente mental infrator, 

o grande mérito da aproximação entre criminologia e psicanálise consiste na ruptura 

com o pensamento dominante decorrente dos estudos da antropologia criminal 

lombrosiana, para a qual “o indivíduo criminoso seria um ente psicologicamente e 

biologicamente distinto do indivíduo normal” (SHIMIZU, 2016, p. 02), o que, sem 
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 Para uma visão condensada das principais teorias psicanalíticas sobre o crime, vide SERRA (2015). 
167

 Segundo FREUD, “tais ações eram praticadas principalmente por serem proibidas e por sua execução 

acarretar, para seu autor, um alívio mental. Este sofria de um opressivo sentimento de culpa, cuja origem 

não conhecia, e, após praticar uma ação má, essa opressão se atenuava. Seu sentimento de culpa estava 

pelo menos ligado a algo [...] esse obscuro sentimento de culpa provinha do complexo de Édipo e 

constituía uma reação às duas grandes intenções criminosas de matar o pai e de ter relações sexuais com a 

mãe. Em comparação com esses dois, os crimes perpetrados com o propósito de fixar o sentimento de 

culpa em alguma coisa vinham como um alívio para os sofredores” (1916/1996, pp. 347-348). 
168

 Para uma análise das consequências da afirmação de uma teoria do crime por sentimento de culpa para 

o Direito Penal baseado no princípio da culpabilidade, vide BARATTA (2011, pp. 49 e ss.). 
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dúvida, reflete no tratamento e na compreensão dos atos praticados por inimputáveis e 

semi-imputáveis psíquicos. 

Nesse cenário, seria possível extrair das teorias psicanalíticas uma teoria 

geral do crime, calcada em três princípios fundamentais desenvolvidos pela 

criminologia psicanalítica:  

(i) o homem é por natureza antissocial; (ii) o crime é consequência de 

uma domesticação sem êxito de um animal selvagem; (iii) a 

personalidade é moldada durante a infância, ou seja, essa fase é 

fundamental para um futuro comportamento conforme ou desviante 

(SERRA, 2015, p. 82) 

Como observa SHIMIZU, essa criminologia psicanalítica afirmará que as 

pulsões e as denominadas tendências criminais “estariam presentes em todos os 

indivíduos, sendo papel dos freios inibitórios psíquicos impedirem a passagem ao ato” 

(2016, p. 02). O “criminoso” não se tratava mais, por conseguinte, de um ser estranho, 

dissociado do resto de sua espécie, um anormal incompreensível. “A Psicanálise, 

portanto, é o primeiro discurso que vem às portas da criminologia postular que o 

criminoso contra o qual se revolta a sociedade está dentro de todos nós” (SHIMIZU, 

2016, p. 20). 

Com efeito, enquanto LOMBROSO concebia uma distinção entre criminoso 

e o resto da humanidade, dando importância fundamental aos componentes hereditários 

ou congênitos, FREUD postulará “que todos os homens entram na vida carregados de 

instintos igualmente imorais e antissociais – a privilegiar, assim, o papel conformador 

das experiências externas”, muito embora não ignore a força do substrato biológico e 

hereditário do indivíduo (SERRA, 2015, p. 82)169. 

Destarte, esboçada brevemente a quebra de referencial representada pela 

Criminologia Psicanalítica, oportuno retornar à análise da personalidade, a fim de 
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 Prossegue o autor, afirmando que “[e]m geral, as teorias psicanalíticas concordam que, assim como 

nos sonhos, atos falhos e sintomas neuróticos, o crime representa a erupção vitoriosa das pulsões 

libidinosas no campo da consciência. Função do crime é, portanto, satisfazer simbolicamente os instintos 

libidinosos. Ou seja, há uma perda do caráter inibitório do superego, pelo que o ego passa a submeter-se 

às exigências do Id. As instâncias da personalidade ficam em permanente tensão, e nos casos em que o Id 

não consegue a condescendência do ego para a criminalidade real, exprime-se a criminalidade latente, a 

qual é encontrada em todos os homens, de forma mais ou menos intensa, o que não significa sua 

inatividade ou degenerescência” (SERRA, 2015, p. 82). 
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abranger um dos aspectos mais relevantes no debate da periculosidade criminal, 

sobremaneira em sua consideração como avaliação de risco de violência. 

 

2.2.2. Dos transtornos da personalidade 

 

De início, ressaltam DAVOGLIO e ARGIMON que avaliar os diversos 

aspectos da personalidade em Psicologia Forense mostra-se um desafio, seja pela falta, 

por vezes, de instrumentos de avaliação que respaldem as impressões clínicas que 

oferecem sustentação aos diagnósticos, ou mesmo em razão de pessoas portadoras de 

transtorno de personalidade antissocial (TPAS) e/ou traços psicopatas, por exemplo, 

possuírem como característica uma “tendência a negar ou minimizar atributos pessoais 

socialmente inadequados” (2010), o que potencializa as dificuldades do trabalho 

pericial170. 

Em que pese a verdade da referida afirmação, de rigor apontar a existência 

de testes psicológicos que fornecem parâmetros e atuam como uma medida objetiva e 

padronizada de comportamentos (DAVOGLIO; ARGIMON, 2010). Nesse sentido, 

dentre as técnicas projetivas de maior destaque
171

, encontra-se o Teste de 

RORSCHACH, anteriormente mencionado como padrão de validação do PCL-R para a 

população brasileira (DAVOGLIO; ARGIMON, 2010). 

Em linhas gerais, o referido teste consiste na apresentação ao examinado de 

dez pranchas com manchas de tinta simétricas e cujas respostas “oferecem amplas 

informações sobre a dinâmica da personalidade do examinando”, indicando, por 

exemplo, traços de psicopatia por meio da ausência de vínculo e presença de ansiedade 

menor que o esperado (DAVOGLIO; ARGIMON, 2010). 
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 Nesse sentido, “[n]a avaliação psicológica das características antissociais e psicopatas é fundamental a 

observação atenta do comportamento do examinando, desde o momento de sua entrada na sala de exame. 

Os indivíduos com estas características são tipicamente manipuladores, portanto, podem tentar controlar 

suas verbalizações durante a perícia, simular e dissimular, manipulando suas respostas e reações, levando 

a crer que o uso de testes psicológicos tende a dificultar estes comportamentos e fornecer elementos 

diagnósticos complementares” (DAVOGLIO; ARGIMON, 2010). 
171

 Em estudo voltado à análise da contribuição dos psicólogos na valoração forense da periculosidade 

criminal, ARBACH e colaboradores, além de constatar sua sub-representação na literatura científica da 

matéria, concluíram que “[e]n el entendimiento de la peligrosidad las concepciones clínicas conviven con 

las teorías de base empírica, y en las prácticas de valoración de este atributo el uso de técnicas proyectivas 

predomina sobre el uso de instrumentos específicos para la valoración del riesgo de violencia” (2017, p. 

1). 
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De fato, à semelhança do que ocorre com a Psiquiatria, a adoção de 

instrumentos padronizados também é uma forte tendência na Psicologia Forense, tanto 

em âmbito internacional como na realidade brasileira (DAVOGLIO; ARGIMON, 

2010). No ponto, anota HUSS que inobstante as limitações dos mecanismos de 

avaliação, fortes foram os avanços empíricos na identificação de fatores de risco (2011, 

p. 117), diversos deles já mencionados neste trabalho. 

Dentre esses fatores de risco, é necessário abordar, ainda no campo da 

Psicologia Forense, a questão dos transtornos da personalidade, sobretudo em razão de 

sua considerável associação com condutas violentas e delitivas, antevista no item em 

que se apresentou o PCL-R como instrumento de avaliação de risco. 

Como apontam SERAFIM e colaboradores, os transtornos da personalidade 

tem arregimentado cada vez mais interesse entre pesquisadores, sobretudo em razão 

“dos vários problemas pessoais e sociais resultantes desses quadros nosológicos” (2011, 

p. 323). De acordo com os autores: 

Indivíduos que preenchem critérios para um diagnóstico de transtorno 

de personalidade (TP) são descritos em geral como pessoas que 

apresentam padrões de comportamentos anormais ou mal-adaptativos, 

seguidos de desvios significativos da norma cultural em relação ao 

modo de pensar, sentir, perceber e particularmente de se relacionar 

com os outros. Estão com frequência associados a abuso de álcool e 

outras substâncias, violência (incluindo crime), altas taxas de 

mortalidade por suicídio, superutilização de serviços de saúde e 

problemas forenses (SERAFIM et al., 2011, p. 323). 

Nesse sentido, em uma situação de “normalidade”, pode-se afirmar que a 

personalidade possui uma “forma flexível e adaptável às exigências do meio”, porém, 

quando presente o transtorno da personalidade (personalidade patológica), esta se 

apresenta de forma rígida, com “baixa capacidade de adaptação”, gerando “sofrimento 

tanto para o paciente como para os demais” (SERAFIM; MARQUES, 2015, p. 241). 

Frise-se, no entanto, que os transtornos da personalidade, ainda que 

agrupados em uma mesma categoria, apresentam-se em um espectro bastante amplo, 

como se verifica no seguinte quadro comparativo entre as classificações do DSM-5 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) e do CID-10 (Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde): 
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Quadro 6: Lista categórica dos transtornos da personalidade segundo o DSM-5 e a CID-10  

DSM-5 CID-10 

Paranoide Paranoica 

Esquizoide Esquizoide 

Esquizotípica Esquizotípica 

Antissocial Dissocial 

Borderline 

Instabilidade 

emocional (borderline, 

explosiva) 

Histriônica Histriônica 

Narcisista Narcisista 

Evitativa Ansiosa (esquiva) 

Dependente Dependente 

Obsessivo-compulsiva 

(anancástica) 
Anancástica 

 Fonte: SERAFIM; MARQUES, 2015, p. 243
172

. 

 No que tange à associação com o comportamento delitivo, RIGONATTI e 

colaboradores, por exemplo, verificaram que entre 100 condenados – metade 

sentenciada por homicídio e outra metade por violência sexual – 90% deles 

apresentavam transtornos da personalidade (2006, p. 368). MOSCATELLO, a seu 

turno, teria constatado que 17% dos internos não reincidentes, avaliados no Hospital de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico Prof. André Teixeira Lima (ex-Manicômio 

Judiciário de Franco da Rocha-SP), indicaram a presença de transtornos da 

personalidade, sendo que, entre os reincidentes, o valor subiria para 38% dos internos 

(2001, pp. 34-35). Ainda quanto à epidemiologia dos transtornos da personalidade, 

colhe CHAVES que na população em geral sua prevalência variaria entre 5 e 20%, 
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 Na síntese de MORANA e colaboradores: “1) Transtorno paranóide: predomina a desconfiança, 

sensibilidade excessiva a contrariedades e o sentimento de estar sempre sendo prejudicado pelos outros; 

atitudes de auto-referência. 2) Transtorno esquizóide: predomina o desapego, ocorre desinteresse pelo 

contato social, retraimento afetivo, dificuldade em experimentar prazer; tendência à introspecção. 3) 

Transtorno anti-social: prevalece a indiferença pelos sentimentos alheios, podendo adotar comportamento 

cruel; desprezo por normas e obrigações; baixa tolerância a frustração e baixo limiar para descarga de 

atos violentos. 4) Transtorno emocionalmente instável: marcado por manifestações impulsivas e 

imprevisíveis. Apresenta dois subtipos: impulsivo e borderline. O impulsivo é caracterizado pela 

instabilidade emocional e falta de controle dos impulsos. O borderline, por sua vez, além da instabilidade 

emocional, revela perturbações da auto-imagem, com dificuldade em definir suas preferências pessoais, 

com consequente sentimento de vazio. 5) Transtorno histriônico: prevalece egocentrismo, a baixa 

tolerância a frustrações, a teatralidade e a superficialidade. Impera a necessidade de fazer com que todos 

dirijam a atenção para eles próprios. 6) Transtorno anancástico: prevalece preocupação com detalhes, a 

rigidez e a teimosia. Existem pensamentos repetitivos e intrusivos que não alcançam, no entanto, a 

gravidade de um transtorno obsessivo-compulsivo. 7) Transtorno ansioso (ou esquivo): prevalece 

sensibilidade excessiva a críticas; sentimentos persistentes de tensão e apreensão, com tendência a 

retraimento social por insegurança de sua capacidade social e/ou profissional. 8) Transtorno dependente: 

prevalece astenia do comportamento, carência de determinação e iniciativa, bem como instabilidade de 

propósitos” (2006, pp. 75-76). 
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enquanto em populações de reclusos ao menos metade teria o referido diagnóstico 

(2016, p. 72).  

Vale ainda a menção à revisão realizada por FAZEL e DANESH em 62 

estudos, realizados em 12 países com um total de 22.790 encarcerados, que verificou 

que 65% dos indivíduos do sexo masculino tinham algum transtorno da personalidade, 

sendo que destes 47% apresentavam transtorno da personalidade antissocial, enquanto 

nas mulheres reclusas a prevalência seria de 42% e 21%, respectivamente, apontando 

que a população prisional era “cerca de dez vezes mais propensa a ter transtorno da 

personalidade antissocial, do que a população em geral” (2002 – tradução livre). 

Cabe referir, outrossim, recente e extensa pesquisa desenvolvida no Brasil, 

mais especificamente no Estado de Minas Gerais, por CHAVES, que encontrou os 

seguintes resultados: 

Tabela 1: Prevalência de transtornos da personalidade em unidades prisionais 

Transtornos da Personalidade Proporção 

Transtorno da Personalidade 56,90% 

Transtorno da Personalidade Paranoide 12,93% 

Transtorno da Personalidade Esquizoide 2,59% 

Transtorno da Personalidade Esquizotípica 0,86% 

Transtorno da Personalidade Antissocial 47,41% 

Transtorno da Personalidade Borderline 14,66% 

Transtorno da Personalidade Histriônica 0,86% 

Transtorno da Personalidade Narcisista 3,45% 

Transtorno da Personalidade Evitativa 5,17% 

Transtorno da Personalidade Dependente 1,72% 

Transtorno da Personalidade Obsessivo-compulsiva  2,59% 

 Fonte: CHAVES, 2016, p. 186. 

Por sua vez, em relação aos agentes internados em HTPC em função do 

cumprimento de medidas de segurança criminais, a pesquisadora encontrou uma 

prevalência de apenas 6,25% de transtornos da personalidade, “ainda assim, como 

comorbidade” (CHAVES, 2016, p. 226). 

Nesse sentido, em estudo realizado por ACHA entre doentes mentais 

internados em decorrência de práticas delitivas (89 prontuários), encontrou-se uma taxa 

de 29,41% de transtornos de personalidade (2011, p. 11).  Segundo a autora, divergindo 

da literatura internacional, no contexto brasileiro observou-se baixo índice relativo de 
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transtorno de personalidade entre os internados em razão de medidas de segurança, o 

que poderia ser explicado pelo “fato de o sistema penal brasileiro considerar tal 

diagnóstico apenas como perturbação da saúde mental, não acarretando em medida de 

segurança ou internação psiquiátrica” (ACHA, 2011, p. 11).  

Como se observa dos estudos acima apresentados, em que pesem os 

diversos transtornos da personalidade e sua correlação delitiva, os comportamentos 

antissociais e psicopatas são os mais enfaticamente associados à conduta violenta 

(SERAFIM et al., 2011, p. 323)
173

, motivo pelo qual serão abordados de forma um 

pouco mais detalhada neste quadrante
174

. 

Desde logo, necessário esclarecer que a psicopatia e o transtorno da 

personalidade antissocial não constituem, por si só, causa de inimputabilidade ou semi-

imputabilidade, como se observa das conclusões de ACHA, devendo-se perquirir, nos 

termos do Código Penal brasileiro, em que medida o agente é capaz de compreender o 

caráter ilícito do ato praticado, bem como de agir conforme essa compreensão
175

. 

Nesse sentido, MORANA e colaboradores reafirmam a qualificação dos 

transtornos de personalidade como perturbação da saúde mental
176

, acrescentando que 

a capacidade de entendimento depende essencialmente da capacidade 

cognitiva, que se encontra, via de regra, preservada no transtorno de 

personalidade anti-social, bem como no psicopata. Já em relação à 
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 Como características gerais desses quadros pode-se elencar: “não estabelecem laços afetivos 

adequados e duradouros com outras pessoas; apresentam conduta conflitiva recidivante; não sofrem de 

ansiedade nem de sentimentos de culpa diante das situações que provocam (reações afetivas que seriam 

evocadas na generalidade das pessoas normais); denotam capacidade de autocrítica marcada por 

egocentrismo associado com baixos valores ético-morais e poucas preocupações com as consequências de 

suas ações para com os demais; e cometem agressão explosiva, verbal ou física com total indiferença em 

relação às sequelas da agressão (pode ser mascarada sob a forma de beligerância passiva). Apesar disso, 

não apresentam alterações psicopatológicas formais, como nas psicoses” (SERAFIM et al., 2011, pp. 323-

324). 
174

 Para uma breve análise da correlação entre outros transtornos da personalidade – como borderline, 

impulsivo, esquizoide, paranoide, dependente e narcisista – remete-se aos trabalhos de SERAFIM e 

colaboradores (2011, pp. 326-329), bem como de SERAFIM e MARQUES (2015, pp. 243-245). Da 

mesma forma, para uma análise ampla da correlação entre transtornos da personalidade e crimes 

violentos, vide CHAVES (2016). 
175

 Nas palavras de ZAFFARONI e BATISTA, “que a inimputabilidade do psicopata dependa de que seu 

transtorno implique uma alteração na esfera intelectiva (que lhe cerre as portas da compreensão da 

ilicitude) ou na esfera volitiva (que lhe impeça autodeterminação orientada pela compreensão da ilicitude) 

constitui uma fácil unanimidade” (2017, p. 277). 
176

 “Os transtornos de personalidade (TP) não são propriamente doenças, mas anomalias do 

desenvolvimento psíquico, sendo considerados, em psiquiatria forense, como perturbação da saúde 

mental. Esses transtornos envolvem a desarmonia da afetividade e da excitabilidade com integração 

deficitária dos impulsos, das atitudes e das condutas, manifestando-se no relacionamento interpessoal” 

(MORANA et al., 2006, p. 75). 
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capacidade de determinação, ela é avaliada no Brasil e depende da 

capacidade volitiva do indivíduo. Pode estar comprometida 

parcialmente no transtorno anti-social de personalidade ou na 

psicopatia, o que pode gerar uma condição jurídica de semi-

imputabilidade
177

. Por outro lado, a capacidade de determinação pode 

estar preservada nos casos de transtorno de leve intensidade e que não 

guardam nexo causal com o ato cometido (2006, p. 77).  

Assim, ressaltam CONDE e ARÁN que, não obstante a psicopatia atinja o 

caráter, temperamento, afetividade e vida emocional da pessoa, não afeta, geralmente, 

sua inteligência e sua vontade (2010, p. 368)
178

. No mesmo sentido, HÉRCULES 

observa que o nível de comprometimento da autodeterminação e do entendimento dos 

indivíduos com perturbação mental não é suficiente para caracterizá-los como doentes 

mentais, sendo, porém, “capaz de lhes turvar a consciência ou a vontade a ponto de 

enfraquecer suas barreiras éticas e permitir o ato delituoso” (2014, p. 720). 

Como nas demais hipóteses de transtornos da personalidade, seus portadores 

sofrem prejuízo em “seu funcionamento profissional e social (é frequente a ocorrência 

de problemas interpessoais, violência, comportamento delituoso, abuso de substâncias 

psicoativas, sem que, entretanto, seu contato com a realidade seja afetado)” (CHAVES, 

2016, p. 26).  

Contudo, o tema não é de todo pacífico
179

. PRADO, por exemplo, situa 

dentre as hipóteses de imputabilidade diminuída ou atenuada, portanto de semi-

imputabilidade, as denominadas perturbações da saúde mental, como a psicopatia 

(2015, p. 355). Enquanto DOTTI, apontando para um conceito de doença mental 

                                                           
177

 No mesmo sentido, SERAFIM e colaboradores (2011, p. 331). 
178

 “Casi siempre se trata en estos casos de conductas inteligentes y voluntarias, pero con algún tipo de 

alteración o trastorno mental que no es fácilmente comprensible desde el punto de vista psicológico 

tradicional. El Tribunal Supremo, y con él un importante sector doctrinal, rechaza, en general, la 

aplicación de la eximente completa de alteración psíquica y trastorno mental transitorio a este tipo de 

personas, fundamentando su decisión en que estos sujetos no tienen alteradas sus facultades intelectivas o 

volitivas (cfr. SSTS de 25 de marzo de 2004; 7 de febrero de 2006)” (CONDE; ARÁN, 2010, pp. 368-

369). 
179

 Sobre a razão histórica que leva à divergência acerca da psicopatia em matéria criminal, vide 

ZAFFARONI e BATISTA (2017, pp. 273-274). Colhe-se da jurisprudência, por sua vez, que “a 

psicopatia está na zona fronteiriça entre a sanidade mental e a loucura, onde os instrumentos legais 

disponíveis mostram-se ineficientes, tanto para a proteção social como a própria garantia de vida digna 

aos sociopatas, razão pela qual devem ser buscadas alternativas, dentro do arcabouço legal para, de um 

lado, não vulnerar as liberdades e direitos constitucionalmente assegurados a todos e, de outro turno, não 

deixar a sociedade refém de pessoas, hoje, incontroláveis nas suas ações, que tendem à recorrência 

criminosa” (REsp 1306687/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 

22/04/2014). 
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ampliado, nele incluirá as neuroses, psicoses, neuropsicoses, oligofrenias e a própria 

psicopatia (2013, p. 538)
180

. 

A seu turno, ZAFFARONI e BATISTA, assinalando para a 

irresponsabilidade do agente psicopata, afirmam que  

as graves distorções que afligem sua atividade afetiva, com 

repercussão na esfera intelectual, priva-o da capacidade de vivenciar a 

existência alheia – e também a própria – como pessoa. O psicopata 

não consegue internalizar valores nem repreensões, e portanto soa 

como absurdo que o direito penal pretenda exigir dele que os 

internalize e castigá-lo quando não o tenha feito. A consideração 

jurídico-penal da psicopatia como causa de inimputabilidade ou de 

semi-imputabilidade responde ao reconhecimento do conceito 

moderno de doença mental e à superação do velho conceito positivista 

(2017, pp. 275-276)
181

. 

Não obstante, os referidos autores alertam que a doutrina e a jurisprudência 

brasileiras, de forma geral, têm reconhecido aos psicopatas apenas as hipóteses de 

responsabilidade plena ou semi-imputabilidade (ZAFFARONI et al., 2017, p. 278). 

Com efeito, CHAVES anota não existir na legislação criminal “uma solução 

diferenciada para os agentes com transtornos de personalidade”, sendo que em pesquisa 

realizada pela autora, quando constatada a presença do referido quadro, o magistrado 
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 Nesse sentido, aduz FRANCO que “[e]mbora não se possa dispensar a terminologia empregada no art. 

26 do Código Penal, força é convir que a locução doença mental não tem o necessário rigor científico. 

Melhor teria sido se o legislador penal tivesse adotado, em lugar de doença mental, o termo acolhido pela 

legislação portuguesa: anomalia psíquica, porque dentro dessa expressão poderia incluir ‘os casos em que 

se verificam transtornos devidos a causas orgânico-corporais’, ‘os casos que se manifestam no âmbito 

intelectual’, ‘os casos que se traduzem em alterações da atividade mental’, como também ‘os que 

porventura mereçam ainda, do ponto de vista médico-científico, o nome de doenças’, ‘passando a 

compreender todo e qualquer transtorno ocorrido ao inteiro nível do psíquico, adquirido ou congênito’. O 

conceito abarca portanto as psicoses, oligofrenias, as psicopatias, as neuroses, etc.” (2007, p. 215). 

Explica HUNGRIA, por outro lado, que o legislador penal originário optou pela expressão doença mental, 

ao invés da locução alienação mental, preferida pela classe médica da época, porque ainda que esta 

“tivesse um sentido incontroverso em psiquiatria, prestar-se-ia, na prática judiciária, notadamente no 

tribunal de juízes de fato, a deturpações e mal-entendidos. Entre gente que não cultiva a ciência 

psiquiátrica, alienação mental pode ser entendida de modo amplíssimo, isto é, como todo estado de quem 

está fora de si, alheio a si, ou de quem deixa de ser igual a si mesmo, seja ou não por causa patológica” 

(1958, pp. 333-335). 
181

 De acordo com CHAVES, “há autores que [...] argumentam que os transtornos da personalidade e a 

psicopatia poderiam ser classificados como transtornos mentais graves, colocando em questão a alegação 

de que esses indivíduos poderiam ser considerados plenamente culpáveis. Segundo MEI-TAL, ‘a 

completa ausência de empatia em pessoas com altos scores de psicopatia implica que eles jamais 

deveriam ser considerados responsáveis ou culpáveis’. Outros autores como EARLIER e SASS defendem 

que o comportamento violento deriva, nessas pessoas, de uma deficiência no processo de aprendizagem 

emocional, que faz com que esses sujeitos apresentem uma forma de condicionamento rudimentar” (2016, 

p. 252).  
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decide-se em 83,33% dos casos pela semi-imputabilidade do agente (2016, pp. 115 e 

246). 

Realizada essa breve ressalva, a literatura anota que pessoas com 

comportamentos antissociais e psicopatia são frequentemente encontrados dentre a 

população prisional, sobretudo na reclusa em segurança máxima (SERAFIM et al., 

2011, p. 323).  Veja-se, nesse sentido, que “embora a prevalência desse transtorno seja 

de cerca de 1% da população mundial, constitui cerca de 20% das populações 

prisionais” (SERAFIM et al., 2011, p. 331). 

No entanto, transtornos da personalidade antissocial e psicopatia não devem 

ser tidos por sinônimos, uma vez que “não se referem ao mesmo evento, havendo 

muitos indivíduos com o transtorno que não apresentam comportamento criminoso” 

(SERAFIM et al., 2011, p. 329).   

Segundo SERAFIM e MARQUES, o que caracteriza o transtorno da 

personalidade antissocial é o “desprezo às obrigações sociais e falta de empatia para 

com os outros”
182

, adotando “um padrão invasivo de desrespeito e violação dos direitos 

alheios”, com insensibilidade ao sofrimento e sentimentos das outras pessoas (2015, pp. 

245-246). A psicopatia, por sua vez, denotaria uma significativa tendência à prática 

delitiva, com considerável índice de reincidência e “acentuado quadro de indiferença 

afetiva e conduta antissocial” (SERAFIM; MARQUES, 2015, p. 246). Dessa forma, a 

psicopatia é entendida pelos autores como “um agravo da personalidade antissocial” 

(SERAFIM; MARQUES, 2015, p. 246). 

Por outro lado, SERAFIM e colaboradores observam que 

os sujeitos com TPAS, quando desenvolvem condutas criminosas, 

frequentemente se tornam falsários, golpistas, corruptos e corruptores, 

etc. Já os indivíduos com a psicopatia tendem a manifestar um 

comportamento criminoso pautado na expressão da violência 

predatória típica dos homicidas, homicidas em série, estupradores e 

sequestradores (2011, p. 329). 
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 “Empatia é a habilidade de se colocar na posição de outra pessoa; imaginar o que a outra pessoa está 

experimentando emocionalmente. Na língua inglesa, a expressão usada para tal definição é ‘to be able do 

put yourself in the other person's shoes’, ou seja, ser capaz de usar o sapato do outro, ser capaz de sentir o 

que o outro sente” (MORANA et al., 2006, p. 77). 
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Observe-se, neste quadrante, os elementos de diagnóstico do transtorno da 

personalidade antissocial, em parte diversos dos apresentados no Psychopathy Checklist 

– Revised (PCL-R), voltado à análise da psicopatia: 

Quadro 7: Critérios diagnósticos do DSM-IV TR para transtorno da personalidade antissocial 

Um padrão global de desrespeito e violação dos direitos alheios, que ocorre 

desde os 15 anos, indicado por, no mínimo, três (ou mais) dos seguintes 

critérios: 

1. Incapacidade de se adequar às normas sociais com relação a comportamentos 

lícitos, indicada pela execução repetida de atos que constituem motivo de 

detenção; 

2. Propensão para enganar, indicada por mentir repetidamente, usar nomes 

falsos ou ludibriar os outros para obter vantagens pessoais ou prazer; 

3. Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro; 

4. Irritabilidade e agressividade, indicadas por repetidas lutas corporais ou 

agressões físicas; 

5. Desrespeito irresponsável pela segurança própria e alheia; 

6. Irresponsabilidade consistente, indicada por um constante fracasso em 

manter um comportamento laboral consistente ou em honrar obrigações 

financeiras; e 

7. Ausência de remorso, indicada por indiferença ou racionalização por ter 

ferido, maltratado ou roubado alguém. 

 Fonte: HUSS, 2011, p. 92. 

Como observa HUSS, 90% dos psicopatas também são diagnosticados com 

transtorno da personalidade antissocial, no entanto, apenas de 15% a 30% dos 

portadores de TPA apresentam um quadro psicopático (2011, p. 97). Ainda de acordo 

com o autor, os psicopatas que não apresentam transtorno da personalidade antissocial 

são usualmente reconhecidos como “psicopatas de sucesso”, com uma inteligência, 

nível educacional e posição socioeconômicas superiores aos da maioria dos psicopatas 

(HUSS, 2011, p. 97)
183

. 

Note-se que inobstante a psicopatia há bastante tempo atraia o interesse dos 

psicólogos forenses, foi tão somente após o desenvolvimento de “uma concepção 

comum e de uma medida padrão que ocorreu uma compreensão mais clara do 

transtorno”, sendo o PCL-R o responsável por uma verdadeira “explosão nas pesquisas 

sobre psicopatia” (HUSS, 2011, p. 114). 
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 HUSS relata, nesse sentido, a existência de pesquisas sobre psicopatia não necessariamente focadas em 

indivíduos institucionalizados (infratores criminais), tal como a realizada por WIDOM em 1976, em que a 

pesquisadora publicou em um jornal de Boston, nos Estados Unidos da América, um anúncio recrutando 

“pessoas aventureiras para participarem de um estudo psicológico”, sendo que o próprio anúncio continha 

uma lista de características de psicopatas, atraindo cerca de trinta pessoas, que a pesquisadora identificou 

como “psicopatas potenciais” (2011, p. 98).  
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Por sua vez, a já referida correlação entre comportamento violento e 

psicopatia, reforçada pelo PCL-R, levou alguns autores a referirem-na como “o fator 

maior na avaliação de violência futura”, sendo suficiente, embora não indispensável, na 

avaliação de risco (HUSS, 2011, p. 98).  

Ademais, para além das considerações acima formuladas, oportuno referir o 

que se poderia chamar de uma mudança de posicionamento no campo da Psicologia em 

relação a seu papel no contexto forense, sobretudo na corroboração do conceito de 

periculosidade criminal, como se verá a seguir.   

 

2.2.3. Da nova perspectiva em Psicologia Forense 

 

Em meio à temática da colaboração da Psicologia Forense no que concerne 

ao objeto deste estudo, sobressai-se um relevante posicionamento do Conselho Federal 

de Psicologia (CFP), exposto no ano de 2011, na contramão de uma perspectiva de 

reforço do sistema criminal vigente.  

De fato, por meio da Resolução n. 12/2011, artigo 4º, §1º, o CFP entendeu 

por bem vedar, expressamente, aos psicólogos brasileiros a realização de qualquer 

prognóstico criminológico de reincidência184. De acordo com o referido regramento: 

 

Artigo 4º. [...] § 1º. Na perícia psicológica realizada no contexto da 

execução penal ficam vedadas a elaboração de prognóstico 

criminológico de reincidência, a aferição de periculosidade e o 

estabelecimento de nexo causal a partir do binômio delito-delinquente. 

Como se pode antever, a resolução não foi recebida de maneira tranquila 

pelos operadores do Direito – acostumados a recorrerem a esse campo do conhecimento 

para subsidiar as decisões judiciais na matéria – de forma que a execução penal (tanto 
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 “Um grande impasse estava instalado. De um lado, o Conselho Federal de Psicologia buscando 

qualificar a atividade do psicólogo dentro das prisões, afastando-o de práticas periciais que são realizadas 

acriticamente, buscando retirá-lo da função de reprodutor da lógica criminalizante do cárcere e que, 

hegemonicamente, produz atuações contrárias aos fundamentos que regem seu código de ética e aos 

princípios do compromisso social da profissão; e do outro, grande parcela do poder judiciário que 

mantém a posição de que é necessário tal respaldo ‘científico’ no momento de uma decisão judicial que 

mudará a vida de diversas pessoas” (REISHOFFER; BICALHO, 2017). 
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das penas privativas de liberdade, como das medidas de segurança criminais), perderia 

um relevante eixo de sustentação. 

Logo, não obstante a determinação do órgão responsável pela atuação dos 

profissionais da Psicologia no Brasil, os magistrados continuaram seguidamente 

exigindo dos peritos psicólogos a elaboração do exame vedado, sob pena de 

prevaricação (WRUBEL, 2013, p. 54). E foi exatamente nessa toada que, em ação civil 

pública promovida pelo Ministério Público Federal, restou declarada a nulidade da 

Resolução n. 12/2011, expedida pelo CFP, retirando-lhe toda a eficácia em âmbito 

nacional (processo n. 502850788.2011.404.7100/RS).  

Dentre os argumentos mobilizados na referida ação judicial, pode-se 

mencionar: i) a violação ao direito constitucional de livre exercício profissional dos 

psicólogos, especialmente aqueles com especialização em Psicologia Jurídica, bem 

como ao direito destes, sobretudo quando funcionários públicos do sistema prisional, de 

colaborar com a prestação jurisdicional; ii) o direito da sociedade em geral à prevenção 

de crimes, por meio da contribuição advinda dos estudos da Psicologia Forense; e, por 

fim, iii)  a Resolução n. 12/2011 teria extrapolado seu poder regulamentar, porquanto 

instituiu vedação não prevista em lei185. 

Apartando-se das questões relativas à legalidade ou constitucionalidade da 

medida tomada pelo conselho federal, o caso em tela demonstra dois aspectos relevantes 

da temática: i) a capital relevância da periculosidade criminal como fundamento 

legitimador da intervenção penal, o que se busca investigar ao longo deste estudo; e ii) a 

ausência de consenso quanto a essa no âmbito da Psicologia.  

Observe-se, no que concerne ao primeiro aspecto, a manifestação do juiz 

prolator da sentença que julgou o mérito da ação civil pública: 

Com efeito, ao determinar que, na perícia realizada no contexto da 

execução penal, ao psicólogo é vedada a elaboração de prognóstico 

criminológico de reincidência e a aferição de periculosidade, o CFP 

suprimiu-lhe elementos essenciais, praticamente esvaziando o 

conteúdo desse importante expediente de trabalho do juiz da execução 

penal. 

                                                           
185

 Os argumentos apresentados foram extraídos da sentença disponível no sítio eletrônico 

<http://s.conjur.com.br/dl/1a-vara-federal-porto-alegre-derruba.pdf>. Acesso em 12.12.2016. 
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Deflui que o julgador não poderia dispensar um diagnóstico da 

periculosidade criminal realizado pelo expert sob pena de inviabilizar o próprio sistema 

das medidas de segurança, o que justificaria a exigência de respostas conclusivas por 

parte do perito, a fim de respaldar a decisão judicial.  

Sob outro aspecto, talvez mais importante, a resolução do Conselho Federal 

de Psicologia reflete a percepção de que mais do que o simples atestar a presença ou 

cessação da periculosidade, “entende-se como o objetivo primordial da perícia 

psicológica o encaminhamento do paciente a um tratamento mais adequado, do qual o 

sujeito possa melhor se beneficiar”, buscando-se, dessa forma, atribuir-lhe um caráter 

terapêutico, jungindo avaliação com intervenção (FARINA; BERLINCK, 2009, pp. 85-

86)
186

. Objetivos em tudo distantes de uma passiva contribuição na manutenção ou 

estabelecimento de medidas de segurança voltadas, primacialmente, à segregação de 

indivíduos “perigosos”. 

Ademais, afirma-se que a avaliação realizada pelos psicólogos “tem como 

meta informar acerca de fenômenos psicológicos”, todavia, “o crime e a reincidência 

são fenômenos sociais por excelência e, portanto, devem ser considerados sob um 

prisma social, cultural, político e econômico”, fugindo ao escopo dessa área do 

conhecimento a afirmação da periculosidade criminal do agente (WRUBEL, 2013, p. 

62)
187

.  

A impossibilidade do prognóstico de reincidência, a seu turno, estaria 

calcada na própria constatação da obsolescência e superação das teorias da 

Criminologia Clássica, que concebiam “o crime como um fato anormal, uma expressão 

de anomalia física ou psíquica, sendo justificada, assim, a busca de causas dessa 

anomalia na figura do criminoso” (CRPRS, 2011). 

                                                           
186

 Nesse sentido, “a Psicologia, enquanto ciência e profissão, quer afirmar outras possibilidades de 

intervenção no campo penal, que possam trazer contribuições mais efetivas no processo de retomada da 

vida em liberdade, principalmente no que diz respeito à redução do sofrimento emocional advindo das 

péssimas condições de encarceramento - já amplamente conhecidas e onipresentes nas prisões brasileiras, 

tão divulgadas nos meios de comunicação -, na garantia do acesso da população carcerária às políticas 

públicas, na assistência aos apenados, egressos e seus familiares, na retomada de laços sociais e na 

construção de redes extramuros que lhes dêem apoio, suporte e acompanhamento psicossocial” (CRPRS, 

2015) 
187

 Nesse sentido, de acordo com o Grupo de Trabalho sobre Sistema Prisional do Conselho Regional de 

Psicologia do Rio Grande do Sul (CRPRS), “[c]abe lembrar que, embora produzam efeitos sobre a 

subjetividade, o crime, a reincidência e a periculosidade não são fenômenos psicológicos” (2011). 
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Enfim, aponta MANITA que a própria Psicologia vem contestando, ou 

mesmo propondo a eliminação, da noção de personalidade criminal, e por via de 

consequência da periculosidade, considerando que a predictibilidade do comportamento 

criminoso, como de qualquer outro comportamento humano, não se verifica possível, na 

medida em que inviável o controle de todas as variáveis e processos que agem sobre o 

indivíduo, suas condições e experiências de vida, ou mesmo suas trajetórias 

desenvolvimentais (2001, p. 46). 

Dessa forma, encerrado o recorte das contribuições da Psicologia ao objeto 

deste estudo, passa-se a cuidar de alguns possíveis novos subsídios da área das 

neurociências. 

 

2.3. Dos recentes subsídios das Neurociências 

 

No influxo das pesquisas que se desenvolveram especialmente a partir dos 

nos 1990, conhecida como a “década do cérebro” (BARROS et al., 2015, p. 26; 

NORKO; BARANOSKI, 2005, p. 18)188, as contribuições das neurociências189 vêm 

ganhando cada vez mais espaço no debate forense. Tal afirmação, no entanto, não 

implica consignar uma assimilação tranquila e irrefletida dos novos conhecimentos 

científicos, visto que, como se verá adiante, muitas ponderações se fizeram necessárias 

neste encontro inevitável (NEIVA, 2012). 

                                                           
188

 Como destaca NEIVA, não se pode ignorar que a neurociência constitui “um campo do saber em 

franca e intensa expansão. Há um enorme consenso nos segmentos científicos de que as últimas décadas 

estão sendo chamadas de décadas do cérebro. Vários fatores contribuem para isto, merecendo destaque os 

avanços proporcionados por pesquisas relevantes viabilizadas pelos exames de imagem” (2012). 

Complementa AUGUSTO, afirmando que “a propensão ao crescimento das neurociências, não só no 

âmbito médico, mas também em outras áreas das ciências humanas e sociais, é vertiginosa”, além disso, 

associada às “diversas aplicações de que a potencial permeabilidade das neurociências demonstra ser 

capaz, [...] o universo neurocultural vem sendo amplamente baseado na crença de que o cérebro é o 

principal, e até mesmo o único, órgão da identidade pessoal” (2014, p. 279).  
189

 “Pode-se definir Neurociência como o conjunto de conhecimentos compostos por uma série de 

disciplinas – Neuroanatomia, Neurofisiologia, Neurofarmacologia, Neuroembriologia, Neurobiologia, 

Neurodireito, Neuropsicologia, Neuropolítica e Neuromarketing – que se dedicam a estudar o sistema 

nervoso e a relação entre as funções cerebrais e mentais, valendo-se de diversos métodos e técnicas 

existentes e que permitem fornecer elementos sobre a ‘atuação do cérebro’ com mais precisão, os quais 

têm permitido avanços nessa seara sem qualquer precedente ao longo da história da humanidade” 

(FERRACIOLI, 2015). 
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De fato, a inevitabilidade deste diálogo deriva, fundamentalmente, da 

constatação, pelos neurocientistas, de que as ações humanas, suas manifestações de 

vontade, bem como todas e quaisquer condutas que possam ser consideradas 

penalmente típicas advêm de interações neuronais, da atuação de determinados 

neurotransmissores e da atividade de específicas áreas do cérebro, por vezes em 

decorrência de equilíbrios e desequilíbrios bioquímicos (NEIVA, 2012). Dessa forma, 

por trás de uma conduta, há uma complexa estrutura neural, fruto da 

ação integrada de várias partes funcionais do cérebro e atuação das 

células neurais. Por conseguinte, entender o que está por trás das 

ações em termos neurocientíficos, pode facilitar a real compreensão da 

verdadeira, em termos neurais, intenção do agente no âmbito do 

Direito Penal (NEIVA, 2012). 

Enuncia-se, assim, conforme QUEIROZ, uma verdadeira revolução190, apta 

a demonstrar que o homem não possui liberdade de agir191, ou livre arbítrio, sendo a 

concepção anterior uma ilusão desenvolvida pela mente consciente, tendo em vista que 

todas as decisões humanas “procedem de processos neuronais complexos inconscientes 

sobre os quais o nosso consciente ou não tem poder algum, ou o tem minimamente” 

(2011)192. O que as neurociências pretendem demonstrar, segundo o autor, consiste em 

que as ações outrora apresentadas como conscientes, refletidas e prudentes, são, em 

verdade, uma ilusão criada pela mente, e que o cérebro humano, como qualquer outro 

órgão, tem um funcionamento pré-determinado, não sendo facultado a ninguém agir de 

modo diverso do que em realidade é (QUEIROZ, 2011).  

No mesmo sentido, PASCHOAL observa que diversos estudos realizados 

nessa área “têm evidenciado que muitos atos cotidianos, e mesmo alguns atos 

                                                           
190

 De acordo com SANTOS, a revolução neurocientífica “define-se por contrapor o novo conhecimento 

científico sobre o cérebro humano às velhas e perduráveis convicções sobre a realidade humana”, 

importando, assim, no “envolvimento das neurociências em questões que tradicionalmente não 

constituíam o objecto de estudo das ciências naturais, reservadas que estavam à filosofia ou à psicologia, 

mas também à economia, à estética ou ao direito” (2016, p. 14).  
191

 Para FERRACIOLI, o agir livremente, ou seja, com liberdade e vontade desembaraçadas, apenas 

ocorre na presença de ao menos três condições: “(a) entre um conjunto de possibilidades, a eleita está ao 

alcance do indivíduo; (b) a fonte das ações está no próprio ser humano e não em algo sobre aquilo que 

não se tem controle; (c) poder-se-ia ter agido de outra maneira, porque existem possibilidades 

alternativas, ou seja, a escolha pela qual se optou em determinado momento era evitável, contrariamente 

do que é defendido pela ótica determinista” (2017). 
192

 “Em suma, a partir de uma perspectiva neurocientífica, todos nós somos autores de ficções coerentes 

que, na insipiência (porque apenas temos percepção, na primeira pessoa, de uma ínfima parte da nossa 

actividade cerebral), constituem uma perspectiva cultural sobre a realidade que é falsa de um ponto de 

vista científico-natural” (SANTOS, 2016, p. 25). 
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criminosos, são praticados de maneira automática, por uma ordem direta do cérebro, 

ordem esta não decodificada pela consciência do indivíduo” (2016, p. 105).  

As implicações dessa nova compreensão para o Direito Penal são mais que 

evidentes, dado que os perpetradores de atos ilícitos não saberiam por que agem, ou 

mesmo, teriam a possibilidade de agir diversamente, a fazer ruir qualquer ideia de 

culpabilidade193, “visto que não seria razoável exigir-se do agente dito culpável um 

comportamento diverso, isto é, conforme o direito”, pois se estaria a reclamar “algo 

neurocientificamente inexigível” (QUEIROZ, 2011). Da mesma forma, cairiam por 

terra as diferenciações entre condutas voluntárias e involuntárias, dolosas ou culposas e, 

enfim, entre imputáveis e inimputáveis, em face da ausência de liberdade em ambos os 

casos (QUEIROZ, 2011).  

Trata-se de hipótese semelhante ao que GIMBERNAT ORDEIG denominou 

de “teoria do dominó”, em que a crise da noção de culpabilidade acarreta a da pena, por 

sua vez, sem pena não há que se falar em Direito Penal ou tampouco em uma ciência do 

Direito Penal em seu sentido tradicional (1971, p. 88). 

Depois deste breve introito, passa-se a cuidar, especificamente, de alguns 

estudos neurocientíficos, a fim de extraí-lhes, em certa medida, subsídios para as 

análises desenvolvidas neste trabalho. 

Como destaca SANTOS, foi o incremento de recentes técnicas de 

neuroimagem (neuroimagiologia)194, associadas aos novos conhecimentos da biologia 

                                                           
193

 SANTOS aponta o que denomina de “problema neurocientífico (rectius, neurofilosófico) do conceito 

jurídico-penal de culpa”. E explica: “A biologia moderna [...] caracteriza-se por assumir o estudo dos 

seres vivos enquanto ‘máquinas ou mecanismos’, o que possibilita, numa ‘engenharia inversa’, a 

decomposição dos seres vivos em partes e, assim, o estudo específico de cada uma dessas partes e ‘do 

modo como cada uma delas coopera para produzir determinados efeitos’. Ora, a neurociência, enquanto 

ramo da biologia, estuda o cérebro como um mecanismo complexo, fruto de um processo evolutivo, que, 

sem qualquer interferência de uma entidade que se esquive às leis da natureza (a alma ou o espírito), 

produz as faculdades mentais superiores que particularizam o ser humano. É, pois, evidente que as 

neurociências, estimulando uma concepção do ser humano enquanto mecanismo causalmente 

determinado pelas leis que regem a natureza, introduzem novos elementos na problemática da liberdade 

humana, agora novamente actual, pelo que o ordenamento jurídico-penal é convocado a revisitar o seu 

discurso sobre o facto punível e sobre a aplicação de uma sanção jurídico-criminal ao seu agente. Mais 

concretamente, o conhecimento neurocientífico, promovendo o discurso segundo o qual a liberdade mais 

não é do que ficção, ameaça o alicerce filosófico do elemento do sistema do facto punível que é 

maioritariamente considerado ‘a base fundamental de todo o sistema penal legítimo’: o conceito de culpa” 

(SANTOS, 2016, pp. 17-18). 
194

 AUGUSTO cita como exemplos de relevantes recursos de neuroimagem o EEG 

(eletroencefalograma), a CAT (tomografia axial computadorizada), o PET (tomografia por emissão de 

pósitrons) e o fMRI (imagem por ressonância magnética funcional) (2014, p. 279).  Por sua vez, 

BALCARCE aduz que “en muchos casos, como el de los tumores cerebrales que modifican el 
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molecular, da genética e do “modo de conceber e pensar o cérebro e a mente”, que 

forneceram o substrato essencial ao desenvolvimento das neurociências modernas 

(2016, p. 13). Estas, ao avançarem sobre a compreensão do humano, a partir do sistema 

nervoso, questionam sua autoconcepção e sua atuação sobre o mundo exterior, o que, 

via de consequência, atinge sua liberdade e o que se pode denominar como seu 

comportamento moral (SANTOS, 2016, p. 13).  

No mesmo sentido, SARKIS, partindo de um caso criminal concreto, 

marcado pelo uso indiscriminado da violência195, observa que é certo que o cérebro 

possui grande influência nas decisões e comportamentos humanos, sendo que nas 

últimas décadas, “a ciência tem desenvolvido métodos cada vez mais eficazes de 

definição e controle das funções cerebrais, tais como a tomografia computadorizada, a 

ressonância magnética e o eletroencefalograma”, o que desencadeou uma série de 

estudos voltados a traçar “paralelos entre determinadas irregularidades ou disfunções 

cerebrais e as condutas delituosas perpetradas pelo ser humano” (2017)196. Anota, 

outrossim, que alguns estudos limitam-se à “leitura e interpretação dos resultados de 

exames de neuroimagem, enquanto outros tratam de confirmar os resultados obtidos 

com testes psicológicos” (SARKIS, 2017).  

                                                                                                                                                                          
comportamiento del sujeto volviéndolo inimputable, la neuroimagen ha venido a ratificar que toda teoría 

científica, tarde o temprano, está destinada a ser suplantada por otra que explique mejor o más cosas que 

la anterior” (2014, p. 83). 
195

 O caso mencionado por SARKIS é o de Charles Whitman, que em agosto de 1966, protagonizou um 

massacre do qual resultaram quatorze mortos e trinta e dois feridos na cidade de Austin (Texas – EUA), 

tornando-se notícia em todo o mundo (2017). O responsável pelo ataque era “um ex-fuzileiro naval, que 

após matar sua mãe e esposa, subiu na torre da Universidade do Texas e atirou por cerca de 90 minutos, 

ocasionando o massacre mencionado. O ataque só teve fim quando Whitman foi morto por um policial. 

Após o ocorrido, foram encontrados diários do atirador, nos quais era possível detectar uma clara 

mudança em seu comportamento. Whitman, que nunca havia demonstrado nenhuma inclinação a 

qualquer desvio de conduta, sentia-se cada dia mais agressivo e nervoso, com dificuldades de controlar 

sua raiva. Foi encontrada, também, uma nota onde Whitman pedia que, após sua morte, fosse realizada 

uma autópsia em seu corpo, para que os médicos pudessem descobrir o que havia de errado com ele. Nos 

exames post mortem de Charles Whitman, foi encontrado um tumor em seu cérebro, próximo à região da 

amigdala: ‘É uma massa esferoide de substância cinzenta de cerca de 2 cm de diâmetro, situada no polo 

temporal do hemisfério cerebral, em relação com a cauda do núcleo caudado. Faz uma discreta saliência 

no teto da parte terminal do corno inferior do ventrículo lateral e pode ser vista em secções frontais do 

cérebro. Tem importante função relacionada com as emoções, em especial com o medo’” (SARKIS, 

2017). 
196

 JUNCAL, indicando ainda outros dois casos de crimes violentos notórios (de Alex, que em razão de 

um tumor no córtex orbitofrontal apresentava comportamento pedofílico, e de Ken Parks, que matou seus 

sogros em estado de sonambulismo), anota que a “análise desses casos demonstra que o cérebro, quando 

alterado em qualquer de suas funções e por qualquer que seja o motivo, altera também o comportamento 

do sujeito, de tal forma que a própria vontade autônoma de agir de uma ou de outra forma mostra-se 

comprometida” (2017, pp. 400-401). 
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Nesse diapasão, fundamental a referência às paradigmáticas experiências de 

BENJAMIN LIBET, que na década de 1980 realizou uma série de experimentos que 

“registraram os impulsos elétricos cerebrais, os quais demonstraram a existência de 

atividade cerebral em uma parte do cérebro alheia ao segmento do lugar de onde se 

origina a tomada de consciência” (FERRACIOLI, 2015). Em linhas gerais, os 

experimentos teriam comprovado que a origem das ações humanas não estaria na 

consciência ou na vontade do indivíduo, mas sim em uma atividade neuronal prévia e 

inconsciente (FERRACIOLI, 2015). 

Como anota FERRACIOLI, estudos posteriores confirmaram a premissa 

básica apresentada por LIBET, apontando que as ações humanas “são tomadas 

microssegundos antes de o indivíduo ter a consciência delas”, nada mais sendo do que 

um produto de seu sistema límbico cerebral, ativado em razão de determinadas causas e 

circunstâncias (2017)197. 

Por outro lado, dentre os diversos estudos recentemente realizados acerca da 

relação entre neurociência e criminologia, destaca-se o concretizado por JAMES 

FALLON. A pesquisa por ele desenvolvida consistia em examinar, por meio do recurso 

a tomografias por emissão de pósitrons, o cérebro de criminosos em série 

(fundamentalmente, serial killers), objetivando descrever a base da psicopatologia 

violenta do ponto de vista neuroanatômico (FALLON, 2006, p. 341), em outras 

palavras, investigava-se a existência de “padrões anatômicos cerebrais que pudessem 

ser correlatos com as tendências psicopáticas” (SARKIS, 2017).  

Como anota SARKIS, ter-se-ia descoberto a associação entre 

“psicopatologias violentas e os danos estruturais e funcionais no córtex orbital, 

fortemente interconectado com outras estruturas, inclusive a amígdala”, sendo que os 

exames realizados em serial killers apresentavam igualmente “baixa atividade em certas 

áreas dos lobos frontal e temporal, que estão associadas à empatia, moralidade e ao 

autocontrole” (2017). 

                                                           
197

 “A partir de las investigaciones de LIBET que demostraron que existe actividad cerebral no consciente 

con carácter previo a la actividad cerebral consciente, […], ha sentenciado el psicólogo PRINZ: ‘no 

hacemos lo que queremos; queremos lo que hacemos’. Por su parte ROTH escribió: ‘…el acto consciente 

de voluntad de ningún modo puede ser el causante del movimiento, porque este movimiento está fijado 

previamente por procesos neuronales’. El llamado ‘potencial de disposición de actuar’, ‘potencial de 

preparación’ o ‘potencial preparatorio motor’ (Bereitschaftpotential – en alemán –, readinesspotential – 

en inglés)” (BALCARCE, 2014, pp. 83-84). 
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Contudo, um dos aspectos mais interessantes do estudo decorreu do fato de 

que o pesquisador, ao examinar, sem saber, as imagens de sua própria tomografia, 

descobriu que “seu cérebro apresentava claros padrões de psicopatia”, apontando 

reduzida atividade cerebral nas regiões dos lobos frontal e temporal, assim como 

descrito que acontecia aos indivíduos diagnosticados com transtorno psicopático, não 

obstante ele nunca tivesse cometido qualquer delito (SARKIS, 2017)198. Essa 

surpreendente constatação, levou FALLON a buscar as razões para seu comportamento 

socialmente adequado, formulando hipóteses quanto à relevante influência do meio 

externo nas condutas dos portadores de transtorno psicopático. 

Como anunciado ao início deste tópico, a assimilação dos conhecimentos 

neurocientíficos não ocorre de forma tranquila, subordinada ou irrefletida pelos 

pensadores do Direito Penal. Nesse sentido, assevera CRESPO não ser possível 

menosprezar, muito menos ignorar, a capacidade de influência das neurociências sobre 

o Direito em geral, e não somente sua vertente criminal, algo que se assemelharia a 

fechar os olhos ao futuro, o que, por outro lado, não significaria uma simples aprovação 

do que elas produzem, cabendo, ao contrário, uma percepção crítica desse novo cenário 

(2013, p. 18). 

Nesse sentido, alguns autores defendem que o Direito Penal não poderia 

isolar-se, permanecendo “à margem dos conhecimentos científicos que possam trazer 

novos dados relativos ao comportamento humano”, especialmente quando possam 

interferir de alguma forma na compreensão do objeto de regulação do campo criminal 

(FERRACIOLI, 2015). 

De outra face, como anota HASSEMER, há motivos para que os penalistas 

estejam divididos e desorientados199, tendo em vista que não participaram dos avanços e 

retrocessos no desenvolvimento dos trabalhos de investigação neurocientífica, mas 

                                                           
198

 O fato ganhou notoriedade, como demonstra o noticiário: “Pesquisador se descobre psicopata ao 

analisar o próprio cérebro” (VASCONCELOS, 2013). Com a descoberta, o pesquisador passou a fazer 

ponderações importantes sobre os efeitos do meio em pessoas diagnosticadas como portadoras do 

transtorno de personalidade psicopática, questionando a inevitabilidade de sua condição neurobiológica 

(VASCONCELOS, 2013). 
199

 Anota FERRACIOLI que se desencadeou “um intenso debate na seara penal, pugnando-se, inclusive, 

pela revisão do conceito jurídico-penal da culpabilidade, estendendo-se a discussão para outros ramos, 

como a Filosofia e a teoria do Direito, e fomentando, inclusive, discussões acerca da sua utilização no 

âmbito da coleta probatória no processo penal, especialmente nas chamadas provas científicas e técnicas 

forenses de investigação” (2015). 
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apenas receberam, de vez em quando, algumas de suas conclusões (2014, p. 05). Nas 

palavras do autor alemão: 

Como na eleição do Papa, os penalistas observam de fora a fumaça 

que emana dos caldeirões e dos cadinhos dos biólogos, e tentam 

interpretá-la quanto às consequências para sua disciplina. Aquilo que 

os penalistas quase lograram a respeito das ciências sociais em finais 

do século passado, ou seja: uma disputa em termos de igualdade, uma 

adaptação e integração de peças sistêmicas diversas, um 

desenvolvimento conjunto de ambas as ciências, enfim – isso está fora 

de alcance no caso da biologia humana (HASSEMER, 2014, p. 05). 

Prossegue SANTOS, por sua vez, observando que a intersecção entre o 

direito e as neurociências, por vezes denominada de “neurodireito” ou “neurolaw”200, 

assume ao menos três perspectivas diferentes:  

a) o estudo do conhecimento neurocientífico e das suas “limitações 

empíricas”; b) a integração do conhecimento neurocientífico nos 

discursos de (re)compreensão da doutrina jurídica e de actualização da 

prática judiciária; c) a reflexão sobre as questões éticas relacionadas 

com a inserção do conhecimento neurocientífico no domínio do 

direito (2016, p. 15)
201

. 

Dessa forma, necessário salientar que na interação entre neurociências e 

Direito Penal duas questões fundamentais emergem, uma relativa à liberdade de ação, já 

                                                           
200

 “El Neurolaw ha desembarcado en el mundo de nuestros principios e ideas jurídicas con la ambición 

de transformarlos profundamente, lo que también parece interesar de manera muy importante a los 

agentes económicos […] Los focos de influencia de la Neurociencia sobre el Derecho son enormemente 

amplios y van desde aspectos relacionados con el tipo de conocimiento asociado a la investigación 

neurocientífica y sus límites empíricos, pasando por el problema crucial de cómo cohonestar estos 

‘saberes’ con el estado de conocimiento actual en la ciencia del Derecho, hasta llegar a cuestiones 

transversales de fundamentación ética y su virtualidad procesal, que tienen una importancia capital […]” 

(CRESPO, 2013, pp. 18-19). 
201

 Distinguindo questões empíricas de conceituais, na esteira de CRESPO (2013, p. 20), o autor afirma 

que as neurociências incidiriam em erro quanto às últimas e que esse equívoco conceitual está na origem 

de grande parte das implicações que delas se extraem para o direito, “pelo que, uma vez corrigidas 

conceptualmente as investigações e as declarações empíricas da neurociência, o seu impacto no direito 

perde amplitude ou plausibilidade” (SANTOS, 2016, p. 28). Cuida-se, segundo SANTOS, da “falácia 

mereológica da neurociência”, em que se atribui certa faculdade humana, como a decisão sobre uma 

conduta, apenas a uma parte de seu organismo, no caso o cérebro, desconsiderando sua unidade 

psicofísica como ser humano, expressada fundamentalmente por seus comportamentos. Nas palavras do 

autor: “[t]rata-se do ‘princípio mereológico da neurociência’, nos termos do qual “os predicados 

psicológicos que só se aplicam aos seres humanos (ou a outros animais) como um todo não se podem 

aplicar inteligivelmente às suas partes, como é o caso do cérebro. Ora, a ‘falácia mereológica da 

neurociência’ é um erro conceptual que se traduz, precisamente, na transgressão deste princípio, i.e., na 

circunstância de os processos cognitivos serem imputados a uma parte do ser humano – o cérebro – e não 

à pessoa como um todo. Ou seja, a neurociência é conceptualmente desacertada quando afirma que o 

cérebro percepciona, memoriza, raciocina, resolve problemas, toma decisões etc., pois apenas tem sentido 

afirmar que as funções cognitivas são exercidas pelo ser humano enquanto ‘unidade psicofísica’” 

(SANTOS, 2016, p. 29). 
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tratada neste item, outra referente ao tratamento jurídico penal dos perigosos em razão 

de suas condições orgânicas. Como observa FERRACIOLI, se “a primeira tem como 

objeto principal reacender o debate entre o determinismo e o livre-arbítrio, 

especialmente no que tange às novas causas de inimputabilidade penal”
202

, “a segunda 

volta atenção ao tratamento jurídico penal dado aos autores imputáveis perigosos, diante 

do embasamento teórico-empírico esposado pelas Neurociências” (2015). 

Alerta AUGUSTO que as investigações neurocientíficas voltam-se 

notadamente para a busca de associações entre anomalias cerebrais e comportamentos 

antissociais, violentos e psicóticos, conformando uma criminologia voltada à obtenção 

de um neuromodelo de comportamento antissocial (2014, p. 280). Para SARKIS, por 

sua vez,  

após a superação do positivismo criminológico e as inúmeras críticas 

ao determinismo biológico e à ideia de delinquente nato, aparecerá no 

século XXI uma nova onda de pesquisas científicas voltadas para a 

identificação, a partir de exames de neuroimagem, do cérebro 

criminoso (2017). 

Assim, em que pesem as repercussões dos estudos neurocientíficos para os 

(atualmente) imputáveis, não se pode olvidar seus reflexos imediatos para os 

inimputáveis psíquicos, muito mais suscetíveis às teorias de cunho determinista.   

Como salienta BORZUK, vários são os estudos e pesquisas que, valendo-se 

da técnica e dos instrumentos das ciências biomédicas, buscam identificar e reconhecer 

uma “predisposição para o desvio”, empregando “desde simples exames de sangue até 

os mais sofisticados recursos de neuroimagem para esse fim” (2014, pp. 15-16). Como 

anota a autora, nessa perspectiva quanto mais cedo essas pessoas forem identificadas, 

mais rapidamente medidas de intervenção poderão ser tomadas para que os crimes 

sejam evitados (BORZUK, 2014, p. 16).   

                                                           
202

 Anotam OLIVÉ e colaboradores que “o interminável debate entre partidários do determinismo e 

defensores do indeterminismo em matéria penal tem origens tão remotas que retrocedem, pelo menos, à 

Idade Média” (2011, p. 440). 
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A questão que resta consiste em até que ponto esses novos conhecimentos 

não seriam utilizados para inocuizações pré-delitivas, reeditando, sob nova roupagem, a 

malfadada periculosidade social
203

. 

 

 

 

  

                                                           
203

 Anota PASCHOAL que tendo em vista “os abusos já praticados em nome da prevenção, no Brasil e no 

exterior, existe justo temor de que essas novidades da neurociência sejam utilizadas para justificar 

medidas de segurança, independentemente da prática de qualquer ato previsto como crime, o que 

constituiria um retrocesso” (2016, p. 105). 
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3. DA PERICULOSIDADE NO CONTEXTO BRASILEIRO DE APLICAÇÃO E 

EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA 

 

Considerando o quanto foi apresentado até o momento como arcabouço 

técnico-científico e dogmático a sustentar (ou questionar) o conceito de periculosidade 

criminal, oportuno investigar, ainda que de forma breve, alguns de seus reflexos na 

prática forense, sob a perspectiva do locus por excelência da análise da perigosidade, os 

exames de verificação de cessação de periculosidade (EVCPs)204, bem como, 

ocasionalmente, nos incidentes de insanidade mental
205

, que fornecem ao sistema penal 

a abertura para a aplicação das medidas de segurança aos inimputáveis e semi-

imputáveis psíquicos206. 

Serão apresentados, igualmente, alguns dados sobre as condições de 

execução das medidas de segurança no Brasil – fundamentalmente na hipótese de 

internamento em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP)
207

 –, sobre a 

população a elas submetida, a fim de traçar, neste caso, um panorama de como o 

sistema penal os seleciona, em função de quais crimes e de quais transtornos mentais, e, 

enfim, questionar como se determina o “tratamento adequado” oferecido aos doentes 

mentais infratores no Brasil.  

 

3.1. Da análise pericial 

 

No capítulo precedente foram apontados alguns caminhos que se abrem ao 

perito médico quando lhe é submetida a aferição da periculosidade criminal de um 

determinado indivíduo, podendo adotar tanto um exame exclusivamente clínico, quanto 

                                                           
204

 Previstos nos artigos 175 a 179 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84). De acordo com MECLER, 

“[a] cessação da periculosidade deve ser averiguada por meio de perícia médica (exame de cessação de 

periculosidade). Embora as medidas de segurança tenham duração indeterminada, cabe ao juiz da 

sentença que as aplica estabelecer seu prazo mínimo (de um a três anos). A perícia médica deverá ser 

realizada ao término do prazo mínimo fixado e repetida anualmente enquanto não se determinar a 

cessação da periculosidade” (2010, p. 75). 
205

 Regidos pelos artigos 149 a 154 do Código de Processo Penal. 
206

 Já foi referido neste trabalho que em sede de exame criminológico usualmente se realiza um 

prognóstico acerca da probabilidade de reincidência criminal (SÁ, 2017, p. 05). Todavia, considerando a 

acepção estrita de periculosidade aqui adotada, a análise cingir-se-á apenas às hipóteses relativas aos 

doentes mentais que praticaram atos descritos como crimes.  
207

 DINIZ observa que a internação também pode ocorrer em “Alas de Tratamento Psiquiátrico (ATPs) 

localizadas em presídios ou penitenciárias” (2013, p. 11). 
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um estudo calcado em modelos atuariais ou estruturados, validados para uso no Brasil, 

não existindo, entretanto, qualquer regra – legal ou disciplinar –, a fornecer sequer uma 

via preferencial.  

A ausência de regulamentação da matéria, como indicado anteriormente, 

produz laudos com matizes bastante diversos, a dificultar sobremaneira o controle 

judicial e a comparação para fins de estudo
208

. Não obstante, mostra-se possível traçar 

algumas linhas gerais de como são elaborados os laudos periciais no contexto brasileiro 

atual
209

. 

CHAVES, por exemplo, recolheu alguns critérios utilizados pelo Hospital 

Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, localizado em Minas Gerais, para recomendar a 

desinternação de um paciente, sendo oportuno transcrevê-los:  

1) a redução sintomática com estabilidade e presunção de adesão 

terapêutica; 2) a mudança discursiva em relação ao delito com 

apreensão de valores éticos; e 3) a existência de uma rede social de 

apoio presumida (instituição terapêutica, familiares, amigos, etc.) 

capaz de acolher o periciado no pós-cessação de periculosidade e 

garantir a continuidade do tratamento em regime de redistribuição 

social do risco de violência (2016, p. 232)
210

.  

No mesmo sentido, os critérios observados em pesquisa desenvolvida por 

MECLER no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho (Rio de 

Janeiro/RJ) com objetivo de “refletir sobre a prática pericial em matéria de cessação de 

periculosidade”, em que foram analisados 114 exames de cessação de periculosidade 

(EVCP) e realizadas entrevistas com os peritos médicos responsáveis pelos laudos 

(2010, p. 75).  

Visando organizar o material recolhido, a partir das semelhanças 

observadas, foi elaborada uma “grade de critérios” utilizados pelos peritos na aferição 

                                                           
208

 Como anotam GORENSTEIN e ANDRADE, “há maior grau de concordância entre diferentes 

investigadores, quando a atribuição do diagnóstico é orientada por critérios operacionais e entrevistas 

psiquiátricas padronizadas, possibilitando à comunicação internacional e à comparação de resultados 

obtidos em diferentes centros.” (2005, p. 237). 
209

 De acordo com MOSCATELLO, as perícias psiquiátricas são relatórios médico-legais minuciosos 

“compostos de cabeçalho, qualificação, fatos criminais, denúncia, outros subsídios, antecedentes 

familiares e pessoais, exame físico e psíquico, considerações clínico-psiquiátricas, correlação 

psiquiátrico-forense, evolução e conclusão” (2001, p. 35). 
210

 PACHECO também aponta como critérios aplicados no HCTP da Bahia para a cessação da 

periculosidade: “bom estado psíquico, remissão dos sintomas, condições de desenvolver trabalho útil 

(este último pelos juízes nas sentenças de desinternação condicional), apoio familiar e condições de 

continuar tratamento extra-hospitalar” (2014, p. 64). 
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da periculosidade criminal, quais sejam: i) gravidade do delito, antecedentes criminais e 

psiquiátricos; ii) sintomas produtivos; iii) sintomas negativos; iv) apoio sócio-familiar; 

v) comportamento; vi) juízo crítico; vii) diagnóstico; e viii) parecer da equipe técnica 

(MECLER, 2010, p. 75). 

Porém, antes de abordar individualmente os critérios acima apresentados, 

cabe retomar aspecto já apontado no item 2.1.1 quanto à subjetividade da análise 

pericial calcada exclusivamente em um juízo clínico não estruturado
211

, ainda 

predominante na práxis brasileira, como, ademais, na maior parte da América Latina
212

.  

De fato, anota MECLER que os critérios verificados em sua pesquisa 

(inclusive quanto à sua nomenclatura) decorrem da prática cotidiana dos peritos, que os 

desenvolveram a partir da elaboração de sucessivos laudos, de leituras esparsas, do 

debate entre colegas, entre outros, moldando-os, em suma, com base em sua experiência 

individual (2010, p. 75 e 78).  

Outro aspecto destacado pela autora refere-se às “variáveis sócio-

demográficas”, que em geral são incompletas, jungidas ao item “Identificação”, 

presente em todos os laudos analisados, e adstritas ao “sexo, cor, idade, estado civil, 

escolaridade, profissão” (2010, p. 75). 

MITJAVILA e MATHES ressaltam que a avaliação psiquiátrica realizada 

no contexto forense, inobstante as transformações e avanços recentes, permanece 

adstrita ao interrogatório como sua “principal fonte de monitoramento e avaliação” 

(2016, p. 851). Segundo as autoras, o principal propósito do interrogatório psiquiátrico 

consistiria em “dotar de realidade a insanidade mental (ou sua ausência) e a 
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 LAZCANO, por exemplo, destaca a carga subjetiva inerente à própria Psiquiatria, não obstante os 

últimos avanços científicos (1996, pp. 136-38). Por sua vez, de acordo com GORENSTEIN e 

ANDRADE, “[c]ontrastando com outras especialidades médicas, nas quais estão disponíveis recursos 

diagnósticos subsidiários objetivos, a ausência de marcadores biológicos consistentes faz com que a 

maioria dos diagnósticos psiquiátricos baseie-se na avaliação subjetiva da presença de sintomas e 

síndromes clínicas” (2005, p. 237). 
212

 “Una reciente encuesta por internet a 434 expertos en psicología y psiquiatría forenses, con título 

doctoral y miembros de diversas asociaciones profesionales de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva 

Zelanda y Europa, encontró que el 74,2% de los encuestados manifestó emplear herramientas 

estructuradas para guiar su juicio profesional en las evaluaciones. […] En otro estudio, 2.135 psicólogos, 

psiquiatras y enfermeros que desempeñan su tarea en el contexto forense de 44 países respondieron una 

encuesta en internet relacionada a sus prácticas habituales en evaluación del riesgo de violencia. Esta es la 

primera encuesta que recoge datos de profesionales de los cinco continentes. En promedio, los 

encuestados habían utilizado instrumentos de evaluación del riesgo de violencia en más de la mitad de las 

evaluaciones que habían realizado en los últimos 12 meses. Entre los profesionales de Sudamérica esta 

proporción fue significativamente menor” (ARBACH et. al., 2017, p. 2). 
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periculosidade (ou sua ausência), em função da observação clínica das falas, dos gestos, 

das atitudes, das lembranças, das confissões, dos silêncios, das negações”, em suma, 

“das reações mentais e corporais do individuo submetido ao interrogatório” 

(MITJAVILA; MATHES, 2016, p. 851). 

Colocados esses pontos iniciais, o primeiro critério abordado na pesquisa de 

MECLER é a gravidade do delito que levou à aplicação da medida de segurança 

detentiva. Sua referência costuma ser escassa, limitando-se ao artigo da lei penal 

incidente, e com atribuição de baixa relevância pela maioria dos laudos (MECLER, 

2010, p. 76). Por sua vez, são igualmente raras as referências à “história criminal e 

psiquiátrica do periciado, anterior ao cometimento do delito e consequente internação” 

(MECLER, 2010, p. 76). Note-se que, no entender da autora, a pouca relevância 

atribuída a tais aspectos vai de encontro ao que propõem os estudos mais recentes 

quanto à matéria (MECLER, 2010, p. 77). 

No entanto, ao contrário dos critérios anteriores, a sintomatologia produtiva 

era frequentemente referida nas conclusões dos laudos, de forma que “a presença ou a 

remissão dos sintomas” eram “condições importantes na aferição de periculosidade”, 

tais como: “presença ou não de ‘alucinações’, ‘ideação delirante’, ‘agitação 

psicomotora’, ‘sintomatologia psicótica’, ‘crise convulsiva’ (no caso de pacientes 

epilépticos)” (MECLER, 2010, p. 76). A autora refere-se, igualmente, a uma 

denominada sintomatologia negativa, em que se avaliaria o comprometimento das 

funções de vontade, afetividade e pragmatismo (MECLER, 2010, p. 76). 

O comportamento, a seu turno, era considerado quando havia “realização de 

atividade produtiva para instituição”, “participação em atividades de grupo”, como era o 

“relacionamento com funcionários e demais internos”, a conduta “em saídas para visitas 

a familiares”, e, enfim, a existência de alguma notícia de fuga (MECLER, 2010, p. 76). 

Tem-se ainda o juízo crítico referente à consciência do periciado quanto ao 

crime praticado, sua enfermidade e a “importância de seguir a terapia recomendada, 

especialmente no que se refere à ingestão de medicamentos”; bem como o diagnóstico, 

em que o perito justifica sua conclusão em razão da categoria nosológica apresentada 

pelo periciando (MECLER, 2010, p. 76). 
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A seu turno, há ainda referência ao parecer da equipe técnica, composta, no 

caso do HCTP Heitor Carrilho, de psiquiatra, psicólogo e assistente social, sendo suas 

conclusões encaminhadas à Justiça em anexo ao exame de cessação de periculosidade 

(MECLER, 2010, p. 76).  

Observa-se, contudo, a primazia do saber médico, que deriva não apenas da 

própria formulação do conceito de periculosidade criminal, mas da previsão legal 

específica.  Nesse sentido, apontam FARINA e BERLINCK que, por vezes, as perícias 

realizadas em HCTP pela equipe de psicologia “têm caráter complementar, ou seja, não 

são encaminhadas ao juiz, circulando apenas internamente, anexadas nos prontuários 

dos pacientes e podendo ou não ser consultadas pelos psiquiatras peritos” (2009, p. 84). 

Voltando-se, por derradeiro, ao apoio sócio-familiar, este era avaliado em 

função de “menção a visita ou não dos familiares do periciado” e do “desejo dos 

familiares quanto à volta do periciado ao lar”, expondo o “condicionamento do 

resultado do laudo à existência do apoio familiar” (MECLER, 2010, p. 76). 

Como se verifica, aos critérios propriamente clínicos – relativos à 

enfermidade específica do interno – e de assimilação de valores éticos do meio social, 

soma-se o que se poderia denominar de suporte extramuros, ou seja, a existência de 

mecanismos sociais, familiares e clínicos capazes de permitir a vida do interno fora da 

instituição
213

. 

Isso porque, ao tempo do exame de cessação da periculosidade, o sujeito se 

encontra sob tratamento e supervisão, “com a utilização rigorosa de medicações 

psicotrópicas e em observação contínua, além de abstinente do uso do álcool e/ou 

substâncias psicoativas”, o que fornecerá ao perito apenas “uma fotografia das 

condições do paciente em um ambiente de controle” (CHAVES, 2016, p. 233), sendo 

essencial o suporte extramuros para o fim de manter as condições que consolidarão sua 

reintegração ao meio social. 

Nesse contexto, ganha relevo a problemática do abandono sofrido pelo 

doente mental infrator e como este pode ser valorado em seu prejuízo, mantendo-o 

                                                           
213

 No caso do HCTP Heitor Carrilho (Rio de Janeiro/RJ), MECLER identifica que, ao menos 

aparentemente, “a prática que foi adotada para execução dos laudos analisados segue o modelo 

estabelecido por LOUDET na década de 30, que por sua vez teve grande influência no trabalho de 

HEITOR CARRILHO. LOUDET considerava os índices médico-psicológicos e sociais como os 

elementos mais importantes para aferição da periculosidade” (2010, p. 77). 
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internado em razão de não possuir o referido suporte externo. Em outras palavras, 

projeta-se sobre a conduta e escolha de terceiros a possibilidade de determinada pessoa 

sair de medida restritiva de liberdade. 

Segundo MECLER, constatou-se que apenas uma variável sócio-

demográfica apresentou associação significativa com o resultado do laudo pericial: “a 

variável ‘apoio familiar’” (2010, p. 77)
214

. Como expõe a autora,  

a análise dos laudos resultante da grade de critérios adotada indicou 

que em linhas gerais os critérios mais utilizados na avaliação de 

periculosidade foram a presença ou ausência de sintomatologia 

produtiva e negativa, o comportamento do periciado na instituição, e a 

existência ou não de apoio sócio-familiar (MECLER, 2010, p. 77). 

Nesse contexto, estima-se que após desinternações decorrentes da reforma 

psiquiátrica, “60% dos pacientes não se adaptaram ao convívio com seus familiares (e 

vice-versa) e muitos deles tornaram-se paulatinamente os chamados moradores de rua, 

numa sucessão de gerações que vivem nessa penúria” (PRADO, 2011). Por sua vez, 

anota CAPUANO-VILLAR que “normalmente o louco infrator comete delito com 

pessoas mais próximas: seus familiares”
215

, dessa forma “a família tende a rejeitá-lo” 

(2007, p. 73)
216

. 

Todavia, em que pese a relevância do fator familiar, o STJ já firmou 

entendimento no sentido de não ser este razão suficiente para a manutenção da medida 

de segurança de internação, nos seguintes termos: 

HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. 

CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. ABANDONO FAMILIAR. 

AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTOS 

ADEQUADOS. DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. 

POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A cessação da 

periculosidade do paciente, atestada por laudo pericial, enseja sua 

desinternação do estabelecimento psiquiátrico, sendo que o fato de ele 

não possuir parentes em condições de o receber não autoriza a 

manutenção da internação. 2. Passados mais de 17 anos desde a 
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 Segundo a autora, “uma família presente influenciava decisivamente nas conclusões dos peritos” 

(MECLER, 2010, p. 77). 
215

 “Seja porque o louco se mantém em casa e não reconhece a rua como seu espaço de sociabilidade, seja 

porque a casa é um espaço de risco, é na família que se concentram os homicídios (49% do total)” 

(DINIZ, 2013, p. 16). 
216

 Ainda de acordo com o autor, “há também a pobreza: não tem para onde ir. Em João Pessoa, tomei 

conhecimento de uma pessoa que foi internada aos trinta e poucos anos e está lá há mais de quarenta 

anos, já um senhor com mais de setenta anos, sem vínculo familiar algum” (CAPUANO-VILLAR, 2007, 

p. 73). 
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internação do paciente, bem como tendo o laudo pericial atestado, em 

18/9/2009, que sua periculosidade cessou, deve ser concedida a sua 

desinternação do estabelecimento psiquiátrico em que se encontra, 

condicionada ao cumprimento das condições previstas nos arts. 132 e 

133 da Lei de Execução Penal. [...] (HC 185.944/MG, Rel. Ministro 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 27/09/2017) 

Ressalta DINIZ, por fim, que “a casa é o principal espaço de expressão da 

loucura com atos infracionais graves”, dificuldade fundamental a ser enfrentada, tendo 

em vista “políticas assistenciais e de saúde mental que depositam na família 

responsabilidades pelo sucesso da desinternação do indivíduo”, quando competiria ao 

Estado “tomar para si o dever de cuidar dessa população e proteger seus direitos 

fundamentais” (2013, p. 16)
217

. 

Há que se apontar, finalmente, a utilização inequívoca do conceito de 

periculosidade criminal, sem qualquer referência clara à análise de fatores de risco para 

violência, ou mesmo a utilização de instrumentos padronizados de avaliação de risco, 

como o PCL-R e o HCR-20, preconizados pela literatura médica especializada, ou 

mesmo de recursos de neuroimagem, vertente mais moderna dos estudos apresentados 

no item 2.3. Assim, a análise e o diagnóstico da periculosidade calcam-se, 

fundamentalmente, no que consta dos parcos registros disponíveis e na entrevista com o 

periciando. 

 

3.2. Do tratamento adequado 

 

De acordo com NUCCI, as medidas de segurança criminais são uma 

“espécie de sanção penal, de caráter preventivo e curativo, voltada ao autor de fato 

                                                           
217

 Nesse sentido, afirma PACHECO que: “considerando a baixa escolaridade, a inserção precária no 

mercado de trabalho, o estigma da doença mental e a passagem por uma instituição do sistema 

penitenciário, a reinserção social dos egressos de ECTPs sem uma política efetiva de 

desinstitucionalização por parte do Estado representa uma omissão do poder público, que ignora a 

situação de vulnerabilidade e violação de direitos que essa população vivencia — antes, durante e após a 

internação. A desinternação condicional com forte responsabilização individual ou familiar pela 

continuidade do tratamento e pouca assistência por parte do Estado opera uma inversão de finalidade, em 

que a suspenção da internação funciona muito mais como uma tecnologia de vigilância e punição a 

qualquer tempo do que como forma de acesso à saúde, ressocialização e garantia de direitos. A 

periculosidade invisibiliza as relações de desigualdade dos portadores de sofrimento mental em conflito 

com a lei, que permanecem sob uma tutela constante, sempre passíveis de internações sucessivas, muitas 

vezes sem critérios clínicos ou jurídicos objetivos, que atuam como mecanismos de contenção dos 

comportamentos tidos como inadequados” (2014, p. 68). 
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havido como infração penal, quando considerado inimputável ou semi-imputável, 

evidenciando periculosidade, para que receba tratamento adequado” (2014, p. 338). 

Assim, paralelamente à discussão quanto aos fins (funções) das medidas de 

segurança, coloca-se a questão essencial sobre qual seria o “tratamento adequado” a ser 

ministrado ao doente mental infrator e, por via de consequência, a quem caberia a opção 

entre tratamento ambulatorial (artigo 101 da Lei de Execução Penal) ou internação em 

HCTP (artigo 99 da Lei de Execução Penal).  

Nesse sentido, em que pese a referência à ideia de tratamento, bem como a 

“fins curativos” em relação ao transtorno mental de que padece o agente, a opção entre 

as duas hipóteses apresentadas foi realizada diretamente pelo legislador penal, com 

base, em tese, na gravidade do delito
218

, consoante se depreende dos artigos 97 e 98 do 

Código Penal brasileiro, infratranscritos: 

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. [...] 

Substituição da pena por medida de segurança para o semi-

imputável 

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. (grifos no 

original) 

Essa previsão é objeto de sensível crítica da doutrina criminal e da literatura 

médica, haja vista desconsiderar o parecer médico sobre qual a medida mais adequada 

ao real tratamento da enfermidade apresentada pelo agente, o que refletirá, 

inescapavelmente, no arrefecimento de sua periculosidade criminal
219

. Nesse sentido, 

como observa ABDALLA-FILHO, a própria utilização do termo medida de segurança 

“deixa transparecer a intenção maior da mesma de proteger a sociedade contra um 

                                                           
218

 Nota 55, supra. 
219

 Essa dessincronia entre discurso jurídico e médico também é verificada ao tempo do exame de 

cessação da periculosidade, haja vista que, por vezes, “se para os juízes a cessação da periculosidade 

significa o fim do risco à comunidade pelo cometimento de novos delitos, para os peritos a cessação 

significa que não há mais indicação de tratamento hospitalar” (PACHECO, 2014, p. 64). 
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possível comportamento violento recidivante do paciente psiquiátrico. A ênfase é dada à 

segurança da sociedade, não ao tratamento do paciente infrator” (2008). 

Entretanto, a jurisprudência mais recente vem contemporizando, em alguma 

medida, o rigor da previsão legal, como se observa do seguinte julgado proferido pelo 

STJ: 

RECURSO ESPECIAL. CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO 

PUDOR. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. INIMPUTÁVEL. MEDIDA 

DE SEGURANÇA. DELITO PUNÍVEL COM PENA DE 

RECLUSÃO. TRATAMENTO AMBULATORIAL. CABIMENTO. 

ART. 97. MITIGAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA À 

PERICULOSIDADE DO AGENTE. 1. A par do entendimento 

jurisprudencial deste Tribunal Superior, no sentido da imposição de 

medida internação quando o crime praticado for punível com reclusão 

- reconhecida a inimputabilidade do agente -, nos termos do art. 97 do 

Código Penal, cabível a submissão do inimputável a tratamento 

ambulatorial, ainda que o crime não seja punível com detenção. 2. 

Este órgão julgador já decidiu que, se detectados elementos bastantes 

a caracterizar a desnecessidade da internação, e em obediência aos 

princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, é 

possível a aplicação de medida menos gravosa ao inimputável se, 

ainda, for primário e assim o permitam as circunstâncias que 

permeiam o delito perpetrado. 3. Consoante consignado pela Corte de 

origem, no caso dos autos, o ora recorrido nunca se envolvera em fato 

delituoso da mesma ou de natureza diversa, além de mostrar 

comportamento social adaptado e positivamente progressivo. 4. 

Conforme concluído pelo Tribunal a quo, “não se extrai desse quadro 

uma conclusão de periculosidade real e efetiva do apelante, capaz de 

justificar uma internação em hospital psiquiátrico ou casa de custódia 

e tratamento.” A medida mais rígida, ademais, apresentaria risco ao 

progresso psicossocial alcançado pelo ora recorrido, além de nítido 

prejuízo ao agente, que, por retardo no julgamento dos recursos 

interpostos, teria restabelecida a sentença - datada de novembro de 

2002 -, com a imposição da medida de internação, a qual, tantos anos 

após os fatos, não cumpriria seus objetivos. 5. Recurso especial não 

provido. (REsp 912.668/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 07/04/2014)
220

 

                                                           
220

 Esse entendimento, contudo, não é uniforme, como se extrai de julgado de 2017, assim ementado: 

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE. APLICAÇÃO 

DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LAUDO 

PERICIAL QUE SUGERIA MEDIDA MAIS BRANDA. CARÁTER NÃO VINCULANTE. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. [...] 3. Esta 

Corte de Justiça firmou entendimento de que o tratamento ambulatorial é exceção, possível apenas nos 

casos de crimes punidos com detenção, desde que observadas as condições de periculosidade do agente, à 
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Ainda sob a égide da noção de tratamento adequado, oportunas algumas 

ponderações sobre o local e a forma de execução efetiva das medidas de segurança 

criminais no Brasil. 

Não é desconhecida a situação precária em que os manicômios judiciários e 

hospícios em geral subsistiam, valendo a referência ao impactante estudo concretizado 

em Holocausto brasileiro: Vida, Genocídio e 60 Mil Mortes no Maior Hospício do 

Brasil de ARBEX (2013). 

Entretanto, mesmo após a Lei de Reforma Psiquiátrica (Lei n. 10.216/01), a 

previsão de um tratamento mais digno e protetivo às pessoas acometidas de transtorno 

mental, bem como a suposta abolição das instituições com características asilares (artigo 

4º, § 3º), o Conselho Federal de Psicologia, em conjunto com a Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB) e a Associação Nacional do Ministério Público em Defesa da Saúde, 

no ano de 2015 – portanto, mais de uma década após a entrada em vigor do referido 

diploma – desenvolveram um relatório sob o título de Inspeções aos Manicômios, 

realizadas por 18 Conselhos Regionais de Psicologia em 17 estados do país e no Distrito 

Federal. 

O referido estudo apontou, na contramão da mencionada reforma,  

o desrespeito aos direitos humanos, a falta de tratamento, as condições 

físicas, técnicas e de trabalho (sempre muito ruins), a ineficácia do 

dispositivo hospitalar/manicomial (um híbrido do “pior da prisão com 

o pior do hospital”), o instituto da Medida de Segurança enquanto 

pena perpétua, [...] e, sobretudo, o descompasso entre as novas formas 

de abordagem, tratamento e responsabilização do louco infrator, 

amparadas nos pressupostos da Reforma Psiquiátrica e da Luta 

Antimanicomial, e outras legislações, portarias, etc. (CFP, 2015, p. 

15)  

                                                                                                                                                                          
luz do livre convencimento motivado do magistrado (HC 313.907/SP, Relator Ministro GURGEL DE 

FARIA, Quinta Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 18/05/2015). 4. Ainda que assim não fosse, na 

hipótese, a paciente, descrita pelas testemunhas como violenta, executou homicídio súbito e injustificado 

de pessoa conhecida, maior de 60 anos, com golpe de faca no pescoço, unicamente em razão de a vítima 

ter lhe sugerido que fizesse tratamento médico para sua saúde mental, sendo ainda de se mencionar que, 

anteriormente, teria, em tese, atentado contra a vida do filho da vítima, bem como desferido pauladas no 

tio de seu companheiro, e tentado matar um cão do vizinho, evidenciando-se, assim, a necessidade 

concreta da internação. 5. A vigilância e tratamento mais intenso em relação à paciente justificam-se não 

só para garantir a segurança alheia, mas, também, como meio de fornecer acompanhamento e atenção 

necessários a sua saúde mental e, até mesmo, assegurar sua própria integridade, uma vez que ela 

confessou já ter tentado suicídio. 6. Embora a perícia médica tenha sugerido a adoção de tratamento 

ambulatorial, nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal, ‘o juiz não ficará adstrito ao laudo, 

podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte’. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 367.674/SP, 

Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/04/2017). 
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Nesse sentido, alguns aspectos ressaltados pela pesquisa foram: i) a ausência 

de advogados atendendo às instituições inspecionadas, apenas um em dezoito unidades 

vistoriadas; ii) o reduzido número de psicólogos a atender essa população, em alguns 

casos na proporção de um psicólogo para cento e quatro pacientes; iii) 61,11% dos 

internos se encontravam em celas; iv) notícia de atrasos na realização de perícias de 

sanidade mental que chegavam a dois anos, sendo que “em apenas 17% dos casos são 

cumpridos os prazos de periodicidade para os exames de cessação de periculosidade”
221

; 

v) sanitários sem válvula de descarga, acionada externamente apenas três vezes ao dia, 

ou mesmo a utilização de “fossa turca”; e vi) péssimas condições de limpeza e higiene, 

bem como de estrutura física (CFP, 2015, pp. 17-20). 

Dessa forma, a própria estrutura existente para a execução das medidas de 

segurança no Brasil advoga contra qualquer “tratamento adequado”, sem o qual o 

agente não terá verificada a cessação de sua periculosidade, perenizando sua condição 

de interno em um HCTP.  

Necessário ressalvar, contudo, a existência de projetos exitosos visando ao 

tratamento mais digno e menos segregatório do agente submetido à medida de 

segurança criminal, com destaque para o PAI-PJ (Programa de Atenção Integral ao 

Paciente Judiciário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais)
222

 e PAILI (Programa de 

Atenção Integral ao Louco Infrator)
223

, em Goiás, mas que ainda são exceção no 

contexto brasileiro. 

 

3.3. Do quadro estatístico 

 

No que tange aos dados estatísticos referentes às medidas de segurança no 

Brasil, é necessário esclarecer, inicialmente, que pouquíssimas pesquisas de caráter 

abrangente foram desenvolvidas acerca de sua aplicação e execução (CIA, 2011, p. 

                                                           
221

 De acordo com DINIZ, no Brasil, “pelo menos 25% [...] dos indivíduos em medida de segurança não 

deveriam estar internados por cumprirem medida de segurança com a periculosidade cessada, por terem 

sentença de desinternação, medida de segurança extinta ou internação sem processo judicial, ou ainda por 

terem recebido o benefício judicial da alta ou desinternação progressiva” (2013, p. 35). 
222

 PAI-PJ (TJ/MG). Disponível no endereço eletrônico: <http://ftp.tjmg.jus.br/presidencia/ 

projetonovosrumos/pai_pj/cartilha_final.pdf>. Acesso em 13/09/2018. 
223

  PAILI (GO). Disponível no endereço eletrônico: <http://www.sgc.goias.gov.br/upload/links/ 

arq_870_cartilhadopailli.pdf>. Acesso em 13/09/2018. 
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24)
224

, prevalecendo estudos esparsos em referência a alguns estados ou HTPCs 

específicos – valendo-se de espaços amostrais restritos a poucos indivíduos
225

 –, com 

exceção do único censo coordenado por DINIZ (2013), que servirá de eixo fundamental 

para os apontamentos que se seguirão.  

Não se pode ignorar, por outro lado, que no quadro geral do sistema 

criminal brasileiro, as medidas de segurança representam uma pequena fatia das pessoas 

submetidas ao Direito Penal, como se observa no gráfico abaixo, desenvolvido pelo 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen) de 2016: 

Gráfico 1: Distribuição da população penitenciária no Brasil 

 
Fonte: Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), Disponível em: 

<http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil>. Acesso em 10/09/2018. 

Essa relativa exiguidade, não atingindo mais que 1% das pessoas privadas 

de liberdade em nenhum dos estados da federação (BRASIL, 2017, p. 14), 

aparentemente atua como justificativa para a ausência de pesquisas na área, relegando 

uma parte dessa população ao desconhecimento. Da mesma forma, o quase 

equacionamento entre o número de internos (3.770) e a quantidade de vagas (3.563) 

(BRASIL, 2017, p. 23), diferentemente do que ocorre, por exemplo, com os “presos 

sem condenação” – 292.331 reclusos para 118.447 vagas, uma taxa de ocupação de 

                                                           
224

 Observa DINIZ que “pouco ou quase nada se sabe sobre o perfil socioeconômico, as infrações, os 

diagnósticos, as trajetórias penais e os itinerários jurídicos das pessoas em medida de segurança no 

Brasil” (2013, p. 11). 
225

 Nesse sentido, por exemplo, o questionamento do Grupo de Trabalho Saúde Mental e Liberdade da 

Pastoral Carcerária expresso na nota “Onde estão as pessoas com transtorno mental no Infopen-2016?”, 

pois o relatório que analisa os dados referentes à população carcerária brasileira não teria considerado, 

inicialmente, os internos de Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico como parte da população 

prisional (2018). 
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247% (BRASIL, 2017, p. 23) – parece contribuir para a escassez de políticas públicas 

voltadas às pessoas internadas em HCTPs
226

.  

DINIZ observa ainda que “o desconhecimento sobre o perfil dessa 

população é um obstáculo para o planejamento e aperfeiçoamento das políticas 

penitenciárias e de assistência em saúde mental voltadas à população em medida de 

segurança” (2013, p. 11). 

Portanto, é fundamental trazer à luz alguns desses dados – que, de uma 

forma geral, identificam o grupo dos indivíduos considerados “perigosos” pela Justiça 

Criminal brasileira –, começando-se pela já referida pesquisa desenvolvida pela 

antropóloga DEBORA DINIZ, a ser cotejada, na medida do possível, com outros 

estudos em localidades específicas do país. 

Assim, em censo inédito promovido pelo DEPEN e realizado no ano de 

2011, que abrangeu 26 Estabelecimentos de Custódia e Tratamento Psiquiátricos 

(ECTP) no Brasil, em 20 unidades federativas, bem como documentos relativos a 3.989 

indivíduos internados (dossiês), a equipe de DINIZ (2013) alcançou dados bastante 

precisos sobre essa população submetida à Execução Penal no país. 

Embora a autora tenha promovido a subdivisão desse espaço amostral 

(população total) em três grupos – população em medida de segurança, população em 

medida de segurança por conversão de pena e população temporária – neste estudo 

serão consideradas apenas a população total e a submetida especificamente às medidas 

de segurança, tendo em vista que alguns dados fundamentais, especialmente clínicos, 

voltam-se apenas a esses dois seguimentos analisados, não restando claro em que 

medida se aplicam à população provisória ou decorrente de conversão de pena. 

Postas essas balizas, verifica-se que 92% dos internos são homens e apenas 

cerca de 8% mulheres
227

, com uma média etária de 38 anos (DINIZ, 2013, p. 36), sendo 

divididos nas seguintes faixas: 

Tabela 2: Idade da população dos ECTPs 

                                                           
226

 No entanto, de acordo com inspeção nacional realizada pelo CFP, referida anteriormente, diversos 

HCTPs vistoriados se encontravam em estado de superlotação, variando entre 110% e 410% (2015, p. 

17). 
227

 Subsiste uma pequena margem (0,4%) de dossiês sem informação quanto ao sexo do interno (DINIZ, 

2013, p. 36). 
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 Fonte: DINIZ, 2011, p. 36 

 

No mesmo sentido os resultados obtidos por SANTOS e colaboradores em 

HCTP na Bahia, em que dentro de um espaço amostral de 634 indivíduos internados, 

92,4% dos eram homens, com média etária de 35,7 anos (2015, p. 192). 

A seu turno, no que concerne aos ilícitos típicos praticados pela população 

em estudo, há clara prevalência de crimes cometidos contra a vida (43%)
228

, seguidos de 

crimes contra o patrimônio (29%) e contra a dignidade sexual (15%), como se observa 

da seguinte tabela, com expressiva variação entre os sexos: 

Tabela 3: Infrações penais cometidas
229 

 
Fonte: DINIZ, 2013, p. 44. 

                                                           
228

 No mesmo sentido da prevalência de crimes contra vida, PACHECO (2014). 
229

 Manteve-se aqui o título originalmente conferido pelo estudo de DINIZ (2013), tendo em vista que 

remete ao conteúdo da tabela desenvolvida, não obstante seja tecnicamente impreciso afirmar que os 

inimputáveis e semi-imputáveis psíquicos cometem infração penal, dado que não possuem culpabilidade. 
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Por sua vez, GAUER e colaboradores, em pesquisa realizada no Instituto 

Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso (IPFMC), localizado em Porto Alegre/RS, 

também verificaram que “o delito gerador da inimputabilidade mais prevalente entre os 

internos foi o crime contra a pessoa (62,1%), seguido do crime contra o patrimônio 

(20,6%) e crime contra os costumes (16,2%)” (2007, p. 288)
230

.  

Ainda que em menor porcentagem, não se pode ignorar a existência de 

indivíduos submetidos à medida de segurança por crimes de menor potencial ofensivo, 

sem o em emprego de violência e até mesmo por contravenções penais, 0,9 % no censo 

de DINIZ (2013, p. 44) e 0,5% no de GAUER e colaboradores (2007, p. 288).  

Diante desses dados, observa-se que em alguns casos condutas típicas 

praticadas sem violência, que dificilmente levariam à reclusão do imputável (delitos 

patrimoniais, usualmente), quando associados à doença mental acabam por conduzir o 

agente a um tratamento muito mais gravoso, de internação em HCTP, sem prazo certo 

de duração. 

Nesse sentido, no que concerne ao período de internação – à parte do debate 

sobre o prazo máximo de aplicação das medidas de segurança e da divergência entre os 

posicionamentos do STF (v.g. RHC 100.383, LUIZ FUX, j. em 18/10/2011, ou ainda, 

HC 84219, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, j. 23/09/2005) e do STJ 

(súmula n. 527
231

) – a realidade encontrada por algumas pesquisas recentes é a seguinte. 

Em estudo coordenado por DINIZ e PENALVA (2011), voltado à análise 

comparativa da execução das medidas de segurança nos estados da Bahia e de Minas 

Gerais, chegou-se ao gráfico infra: 

Gráfico 2: Tempo de internação 

                                                           
230

 Após a edição da Lei n. 12.015 de 2009, o Título VI do Código Penal brasileiro teve sua redação 

alterada, substituindo a denominação “crimes contra os costumes” por “crimes contra a dignidade 

sexual”. 
231

 “O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena 

abstratamente cominada ao delito praticado” (Súmula 527, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, 

DJe 18/05/2015). 
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 Fonte: DINIZ; PENALVA, 2011, p. 22. 

 

O gráfico demonstra a existência de algumas pessoas há mais de 30 anos 

internadas, sendo que uma encontrava-se privada de sua liberdade há 46 anos (DINIZ; 

PENALVA, 2011, p. 22). No mesmo sentido, o censo coordenado por DINIZ 

identificou dezoito pessoas internadas em HCTPs há mais de trinta anos (2013, p. 13). 

A esse grupo soma-se outro com “606 indivíduos internados há mais tempo do que a 

pena máxima em abstrato para a infração cometida”, 21% do total de internos (DINIZ, 

2013, p. 14). 

No que tange ao perfil socioeconômico, não se verifica grande divergência 

em relação à população carcerária comum. No estudo de GAUER e colaboradores, no 

IPFMC (Porto Alegre/RS), por exemplo, observou-se que  

74,6% haviam cursado o primeiro grau; 16,4% eram analfabetos; 

7,3% cursaram o segundo grau; e 1,6% freqüentaram curso superior. 

[...] O baixo grau de instrução dos internos do IPFMC pode ser 

explicado pelas suas condições de pobreza, agravadas pelo difícil 

acesso a tratamentos especializados e pela limitada possibilidade para 

a aprendizagem devido ao transtorno mental. [...] Um dos fatos 

verificados no presente estudo é a relação entre a transgressão 

cometida e a existência de um transtorno mental grave, de evolução 

crônica, num indivíduo com episódios prévios e de um baixo nível 

socioeconômico, o que evidencia que a falta de políticas públicas e de 

apoio da comunidade em geral é um dos grandes fatores que 

contribuem para que o comportamento violento ocorra no paciente 

com transtorno mental (2007, p. 288).  
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Da mesma forma, a pesquisa de SANTOS e colaboradores atingiu a cifra de 

58,5% de internos apenas com o ensino fundamental incompleto (2015, p. 192), bem 

como o censo de DINIZ apontou para uma grande maioria de analfabetos e pessoas que 

cursaram apenas o Ensino Fundamental:  

Tabela 4: Escolaridade da população dos ECTPs 

 

Fonte: DINIZ, 2013, p. 39. 

 

Em relação à totalidade de pessoas privadas de liberdade no Brasil, de 

acordo com o Infopen, 4% são analfabetos, 51% possuem o Ensino Fundamental 

incompleto e 14% cursaram integralmente o Ensino Fundamental (BRASIL, 2017, p. 

33). 

A seu turno, no que toca à cor da pele, tem-se, no censo de DINIZ:  

Tabela 5: Cor da população dos ECTPs 

 

 Fonte: DINIZ, 2013, p. 38. 

 

A título de comparação, conforme dados do Infopen 2016, 64% da 

população prisional global (imputáveis e inimputáveis) é negra e 35% branca, enquanto 

na população brasileira essa proporção é de 53% e 46%, respectivamente (BRASIL, 

2017, p. 32)
232

. 

                                                           
232

 Como no Infopen 2016, a categoria Negra é construída pela soma das categorias Preta e Parda 

(BRASIL, 2017, p. 32). 
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É possível notar, dessa forma, uma similaridade entre os selecionados pelo 

sistema penal comum (dos imputáveis) e os doentes mentais submetidos à medida de 

segurança criminal de internação (inimputáveis e semi-imputáveis). Em ambos os casos, 

os agentes provêm de classes sociais menos favorecidas, marcadas pela pobreza e pela 

vulnerabilidade. Nas palavras de DINIZ, trata-se de uma “população majoritariamente 

masculina, negra, de baixa escolaridade e com periférica inserção no mundo do 

trabalho” (2013, p. 16). 

No ponto, a crítica de ACOSTA, ao afirmar que a criminalidade, como um 

bem negativo, é desigualmente distribuída de acordo com as diferenças econômicas e 

sociais entre os homens, não havendo dúvida de que “a etiqueta de perigoso recairá 

principalmente aos indivíduos pertencentes aos estratos mais baixos da população”  

(1990, p. 204 – tradução livre)
233

.  

Por fim, cabe apontar os quadros clínicos prevalentes e sua relação com os 

injustos praticadas, como demonstram as tabelas subsequentes, produzidas pelo censo 

de DINIZ:  

Tabela 6: Diagnóstico da população em medida de segurança dos ECTPs 

 
 Fonte: DINIZ, 2013, p. 43. 

 

 

Tabela 7: Proporção de infrações penais mais comuns segundo diagnósticos psiquiátricos das 

medidas de segurança dos ECTPs 

 

                                                           
233

 “Esta apreciación cobra vital importancia si tenemos en cuenta que diversas investigaciones empíricas 

han demostrado que existe la tendencia de los jueces a esperar un comportamiento conforme a la ley de 

parte de los individuos pertenecientes a los estratos medios y superiores, mientras acontece lo inverso 

respecto de los individuos provenientes de los estratos inferiores de la sociedad” (ACOSTA, 1990, p. 

204). 
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Fonte: DINIZ, 2013, p. 50. 

 

Na análise da pesquisadora responsável pelo estudo,  

diagnóstico psiquiátrico e tipo de infração penal não andam juntos: 

indivíduos com diferentes diagnósticos cometem as mesmas infrações. 

Há uma concentração de pessoas com esquizofrenia nos 

estabelecimentos, o que pode representar antes uma seletividade no 

sistema custodial psiquiátrico que uma evidência da periculosidade 

desse subgrupo. Quando os indivíduos são organizados pela infração 

cometida e localizados pela mais grave delas — o homicídio —, a 

distribuição é semelhante entre todos eles. (DINIZ, 2013, 15) 

Enfim, em que pese a discussão clínica quanto a esse último aspecto, a 

análise dos dados suprarreferidos permite um relevante panorama de quem são os 

“perigosos” para o sistema criminal brasileiro, entre quem são selecionados e por quais 

motivos. Cumpre, então, passar à análise das sucessivas críticas ao modelo de 

periculosidade vigente, algumas já adiantadas outras a serem desenvolvidas nos 

próximos capítulos.  
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4. DA PERICULOSIDADE COMO JUÍZO (IN)CONTRASTÁVEL: O PODER 

MÉDICO-PSIQUIÁTRICO 

 

Nos capítulos anteriores restou evidenciada a centralidade que o saber 

médico exerce no que tange ao objeto deste estudo. De fato, em que pese a 

periculosidade criminal ser um constructo essencialmente jurídico, não há como negar 

que este não prevaleceria sem o “aval” das ciências médicas, sobretudo da Psiquiatria, 

dado que constituiria um discurso vazio e inefetivo.  

Nesse sentido, oportuno avaliar de que forma se constrói essa relação de 

poder entre o campo do Direito Penal e da Medicina conformando o discurso da 

periculosidade criminal e, por via de consequência, das medidas de segurança. Por outro 

lado, cabe indagar, igualmente, como esse juízo médico-pericial é recebido pelo sistema 

processual penal acusatório, sob a perspectiva do contraditório e da ampla defesa, e 

como se imuniza perante uma possível contestação nesta sede.  

 

4.1. Da periculosidade como manifestação de um biopoder 

 

O enunciado pericial da periculosidade criminal, ou mesmo do risco de 

violência, constitui, sem dúvida, um discurso de poder
234

 dotado de ao menos duas 

propriedades específicas já apontadas por FOUCAULT em 1975: i) o de determinar, 

direta ou indiretamente, uma decisão judicial quanto à liberdade ou reclusão de uma 

pessoa e, em determinados países, até mesmo sua execução capital (neste caso, um 

“poder de vida e morte”)
235

, bem como o fato de ii) constituir um “discurso de verdade”, 

formulado sob estatutos científicos, por pessoas qualificadas (2001, pp. 10-11). 

Dessa forma, a prova pericial se aproximaria, em certa medida, de um 

retorno ao sistema das provas legais (“enunciados judiciários privilegiados que 

comportam presunções estatutárias de verdade”), com peso diferente na formação da 

convicção judicial, muito embora por vezes não se atenham, segundo FOUCAULT, às 

regras mais elementares da formação de um discurso realmente científico (2001, p. 14). 

                                                           
234

 Nesse sentido, veja-se PRATT (2001). 
235

 Vide, no ponto, item 1.2.3, supra. 
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Em suma, nas palavras do autor, “são enunciados com efeitos de verdade e de poder que 

lhes são específicos: uma espécie de supralegalidade de certos enunciados na produção 

da verdade judiciária” (FOUCAULT, 2001, p. 14)
236

. 

A formação desse discurso surge, para MITJAVILA e MATHES, em um 

processo de medicalização do crime e da periculosidade criminal
237

, que, por sua vez, se 

insere em um contexto mais amplo de medicalização da própria vida social
238

, em que 

se busca organizar a experiência da modernidade por meio de diversas estratégias 

biopolíticas239 (2016, p. 848).  

Destacam as autoras, nesse sentido, que a “problematização social do 

comportamento e da periculosidade criminais” encontrou nas estratégias médico-

sanitárias um “recurso política e tecnicamente eficiente para o controle social e a defesa 

da sociedade perante diversos tipos de ameaças”, assumindo uma função de “retaguarda 

moral do comportamento humano, o que contribuiu para a institucionalização do papel 

dos médicos como árbitros da vida social” (MITJAVILA; MATHES, 2016, p. 849). 

CAPONI alerta, nesse contexto, para a proliferação de diagnósticos 

psiquiátricos, associados majoritariamente a comportamentos indesejados socialmente, 

tornando tênues as fronteiras entre o normal e o patológico (2009, p. 530)
240

. Dessa 

forma, “a medicalização de condutas classificadas como anormais se estendeu a 

praticamente todos os domínios” da existência humana (CAPONI, 2009, p. 530). Esse 

biopoder seria, sobretudo, caracterizado pela importância crescente da norma, da 
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 MACHADO, com esteio em DARMON, aduz que “a criminalidade transformou-se, por volta do final 

do século XIX, em trampolim para a medicina na sua conquista de poderes e o criminoso nato de 

LOMBROSO foi uma peça mestra do arsenal que permitiu ao médico tornar-se o senhor do tribunal. A 

propósito, vale lembrar a crítica de FOUCAULT, em O Poder Psiquiátrico, no sentido de que a instância 

médica funcionará como poder disciplinar ilimitado muito antes de operar como saber” (2016, pp. 35). 
237

 Conforme aponta MENÉNDEZ, o termo medicalização costuma ser entendido como uma ampliação 

ideológica e técnica da Medicina, produzindo saberes que atuarão sobre campos da vida social antes 

exteriores ao seu domínio (1985, p. 600). 
238

 “[É] possível observar que a ingerência da medicina legal e da psiquiatria na construção das noções de 

crime e de criminoso, bem como de periculosidade criminal, não estaria dissociada do conjunto de 

processos que envolveram a intervenção médico-sanitária na gestão do espaço urbano, na civilização dos 

costumes, na organização familiar e na prevenção de comportamentos desviantes ou transgressores.” 

(MITJAVILA; MATHES, 2016, p. 848). 
239

 Como ressaltam as autoras, com base em FOUCAULT, biopolítica é o termo utilizado para se referir 

“ao que faz a vida e seus mecanismos entrarem no domínio de cálculos explícitos, o que, por sua vez, 

transforma o saber-poder em um agente transformador da vida humana” (MITJAVILA; MATHES, 2016, 

p. 848).  
240

 “O conceito de normalidade, tal como é utilizado pela medicina moderna, é inseparável daquilo que 

em determinado momento se reconhece como sendo a média ou frequência estatística de uma população. 

Aí começam a aparecer as dificuldades dessas tentativas de definir, em termos ‘científicos’, normalidade 

e saúde” (CAPONI, 2009, p. 535). 
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necessidade central de “demarcar fronteiras entre normalidade e desvio” (CAPONI, 

2009, p. 535). 

Assim, a Medicina Psiquiátrica apresenta-se como forma de “explicar e 

intervir” sobre os comportamentos que possam representar um “risco à ordem social”, 

sobretudo quando as demais estruturas institucionais se demonstraram falhas ou pouco 

eficientes no controle do comportamento desviante (MITJAVILA, 2015, p. 125). Nesse 

sentido, “a autoridade cultural do saber médico” é usualmente invocada quando 

determinados fenômenos “escapam aos suportes institucionais de controle social” 

(MITJAVILA, 2015, p. 127).  

No ponto, para demonstrar o potencial do saber médico no sentido de 

organizar a compreensão do mundo, sobretudo dos riscos inerentes à vida em sociedade, 

MITJAVILA traz o caso criminal da família PESSEGHINI, ocorrido em 2013, na 

cidade de São Paulo, bastante explorado pela mídia da época (2015, pp. 128-129). 

Cuidava-se, em síntese, da morte de cinco integrantes da família (um casal 

de policiais militares, a mãe e a tia da esposa, bem como o filho do casal, diagnosticado 

com fibrose cística), cuja autoria era atribuída preliminarmente ao adolescente, sendo 

descartadas pela polícia as demais hipóteses investigativas (MITJAVILA, 2015, p. 128). 

Entretanto, como a investigação se arrastava há semanas sem que se identificassem 

provas testemunhais ou periciais aptas a comprovar a tese policial, foi encomendada a 

um conhecido psiquiatra forense a avaliação post-mortem do filho do casal, que chegou 

à conclusão de que havia sido ele o autor do delito e que o teria praticado em 

decorrência de sua enfermidade mental, uma encefalopatia hipóxica, causadora de um 

“‘delírio encapsulado’ que o levou a desenvolver ideias violentas e a se sentir um 

justiceiro tanto no mundo dos videogames como na vida real
241

. E, dessa forma, a 

‘verdade’ sobre o crime emergiu e o caso foi encerrado” (MITJAVILA, 2015, p. 128).    

Destaca MITJAVILA que logo após a divulgação do laudo, as referências 

ao caso desapareceram, quase por completo, da mídia brasileira, tendo a Medicina, 

graças à sua autoridade cultural, cumprido algumas funções sociais relevantes: 

“proporcionar inteligibilidade e sentido para um evento insólito, reduzir os níveis de 

                                                           
241

 De acordo com o perito: “em suma, a motivação do crime foi psicopatológica. Sofrendo de 

encefalopatia, desenvolveram sobre esse terreno (inconsciente neural) ideias delirantes sistematizadas e 

circunscritas (delírio encapsulado), nas quais a imaginação e a realidade se misturaram morbidamente” 

(PALOMBA, 2017, p. 35). 
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incerteza e perplexidade sociais que o comportamento aberrante havia suscitado e 

desonerar estruturas e agentes sociais do peso da responsabilidade pelo crime” (2015, 

pp. 128-129)
242

. 

De outra face, retornando à perspectiva do biopoder, a criação e utilização 

de instrumentos de avaliação padronizados, especialmente a partir das duas últimas 

décadas do século XX, inserem-se, segundo MITJAVILA e MATHES, na renovação 

das “estratégias de governo da periculosidade criminal”, ou mesmo da gestão biopolítica 

de risco nas sociedades contemporâneas
243

, ao supostamente permitir a introdução de 

critérios mais objetivos que os até então predominantes na avaliação clínica da 

periculosidade (2016, p. 851)
244

. Para as autoras, ao substituírem o termo periculosidade 

por risco produziriam uma alteração semântica que  

corresponderia à emergência de um novo tipo de racionalidade, 

baseada não apenas na linguagem do risco como também na 

priorização de uma economia da punição, que aponta para a eficiência 

econômica e política dos mecanismos de gestão e para a padronização 

dos instrumentos de classificação da população em função de critérios 

de risco de comportamento criminal (MITJAVILA; MATHES, 2016, 

p. 852)
245

. 
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 Deve-se considerar, por outro lado, a possível instrumentalização do saber médico-psiquiátrico para o 

fim de atender a um anseio social pela exclusão do agente delitivo. Emblemático, nesse sentido, o caso do 

adolescente Roberto Aparecido Alves Cardoso (alcunhado de Champinha), que após a prática de ato 

infracional altamente violento, restou condenado à medida socioeducativa e, com o término desta, foi 

submetido à internação em uma Unidade Experimental de Saúde do Estado de São Paulo, mesmo diante 

de acentuada divergência entre as sucessivas perícias psiquiátricas a que foi submetido (CARLOS, 2011, 

p. 37; RIBEIRO; CORDEIRO, 2013b, pp. 213-215), prevalecendo a que opinou pela necessidade de sua 

segregação.  
243

 Como aponta DIETER, “a incorporação da ciência estatística pelos órgãos governamentais sinaliza o 

nascimento da biopolítica, conforme significado foucaultiano” (2013, p. 46). 
244

 Vale anotar, na esteira de TANGERINO, o que se poderia denominar de “mito da neutralidade 

científica”, caracterizado pela “crença de que a aplicação rigorosa de métodos científicos levaria a 

conclusões neutras, válidas universalmente, isto é, invariáveis conforme o pesquisador que a executa” 

(2014, p. 27). 
245

 Ainda segundo as autoras, “as transformações experimentadas pelo saber psiquiátrico nessa área 

responderiam às novas formas de gestão neoliberal da periculosidade, baseadas na individualização dos 

riscos e no gerenciamento biopolítico da punição, que se inscreve no contexto da ‘nova penologia’. No 

bojo dessas transformações emergem mecanismos inéditos de vigilância, classificação e monitoramento 

dos indivíduos em função de sua exposição a fatores de risco de recidiva e periculosidade criminais.” Por 

sua vez, “a introdução de formas padronizadas de avaliação de periculosidade responderia às 

necessidades experimentadas pela psiquiatria forense de legitimar seu discurso, por meio da formalização 

dos seus instrumentos à luz de um modelo científico que pretensamente se afasta dos princípios 

inferenciais oriundos da teoria psicanalítica” (MITJAVILA; MATHES, 2016, p. 851). 
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Assim, a avaliação de risco em diversas esferas da vida social pouco 

informaria sobre a presença real de ameaças ou perigos concretos
246

, mas sim sobre a 

racionalidade a ela subjacente, apontando para “os interesses e os padrões culturais que 

organizam a percepção e a codificação de tais ameaças e medos em termos de risco” 

(MITJAVILA, 2015, p. 120). 

PRATT observa, ademais, que a formulação de métodos atuariais cria uma 

nova tecnologia de poder, que busca preencher o “vazio preditivo” deixado pelos 

mecanismos anteriores valendo-se de “taxas básicas e métodos estatísticos para a tarefa 

de categorizar os indivíduos, localizando-os em subgrupos taxonômicos” (2001, p. 114 

– tradução livre). Trata-se, conforme FEELEY e SIMON da “substituição de uma 

descrição moral ou clínica do indivíduo por uma linguagem atuarial de cálculos e 

distribuições probabilísticas aplicadas às populações” (apud PRATT, 2001, p. 114 – 

tradução livre)
247

.  

No que concerne aos dois instrumentos observados mais detidamente neste 

estudo – o HCR-20 e o PCL-R – MITJAVILA e MATHES ressaltam a expansão do 

universo de atributos humanos que são tratados como problemas médicos, tais como 

questões de interação social, valores, comportamento sexual e estilos de vida (2016, p. 

852). Por sua vez, ao ancorar-se na trajetória biográfica do indivíduo, esses 

instrumentos adotariam um modelo etiológico que desvincula a prática delitiva de 

fatores criminógenos exteriores ao indivíduo, localizados, por exemplo, no âmbito da 

sociedade em que este se insere (MITJAVILA; MATHES, 2016, p. 853).  

Por derradeiro, apontam que uma quantidade significativa dos itens 

avaliados como preditores de periculosidade criminal refere-se a comportamentos tidos 

por “socialmente indesejáveis”, na medida em que se distanciam de “um padrão de 

normalidade em aspectos como violência, emprego, consumo de drogas, preguiça, vida 

amorosa, autocontrole, sexualidade, criatividade comportamental, entre outros”, 

                                                           
246

 Ainda segundo MITJAVILA, “os riscos não existem como ameaças concretas, reais; ao contrário, são 

fabricados por um tipo de conhecimento que é sempre o resultado de cálculos estatísticos e impessoais 

que visam identificar a probabilidade de ocorrência de eventos indesejáveis” (2015, p. 121). 
247

 Essa nova linguagem, bem como seu método, produzem efeito relevante na apreensão da 

periculosidade criminal, que será analisado no item 5.4, infra. 
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destacando o caráter normalizador desse tipo de tecnologia (MITJAVILA; MATHES, 

2016, p. 853)
248

.   

Para BASSO, nessa toada, a investigação de comportamentos sexuais 

realizada nesses instrumentos encontra consideráveis dificuldades na distinção de 

“características culturais típicas regionais ou no comportamento sexual marginalizado 

do normalmente aceito”, caso, por exemplo, das relações homoafetivas (2014, p. 191). 

Observa, igualmente, que os instrumentos analisados, ao invés de 

representarem uma ruptura com as formas anteriores de conceber e analisar a 

periculosidade criminal na Psiquiatria Forense, representam, tão somente, sua 

formalização, “uma ‘tecnicalização’ de alguns de seus traços mais marcantes”, como a 

“biografização” dos fatores de risco, nitidamente observável na organização dos itens do 

HCR-20, nas dimensões histórica, atual e preditiva (BASSO, 2014, p. 191). 

 

4.2. Da contrastabilidade do argumento médico-psiquiátrico 

 

As asserções sobre o discurso de verdade, de caráter científico, apresentadas 

no item anterior, conduzem, inevitavelmente, a questão de sua inserção no debate 

processual característico de um sistema penal acusatório, calcado no contraditório e na 

possibilidade de ampla de defesa.  

Com efeito, CONDE e ARÁN observam que a periculosidade criminal não 

pode ser presumida em decorrência automática do fato do sujeito sofrer de uma 

anomalia mental que o exime de responsabilidade, devendo ser estabelecida no 

processo, sujeitando-se a controvérsia (2010, p. 589). 

No entanto, LOPES JÚNIOR e ROSA afirmam que o discurso psiquiátrico 

obsta qualquer possibilidade de contraditório e exercício do direito de defesa, tendo em 

vista que “não há como refutar as hipóteses, resistir em igualdade de condições”, e 

prossegue afirmando que “a função do juiz fica reduzida a acolher os laudos”, em um 
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 Por outro lado, “itens que permitam avaliar o sofrimento, o mal-estar e outras características 

usualmente privilegiadas no diagnóstico de doenças” são simplesmente ignorados nesses instrumentos 

(MITJAVILA; MATHES, 2016, p. 853). 
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perigoso amálgama entre o modelo jurídico e o discurso psiquiátrico (2017)
249

. E 

completam, aduzindo que o risco maior está no fato de que “o discurso jurídico é 

refutável, mas o da Psiquiatria, não” (LOPES JÚNIOR; ROSA, 2017).  

Ainda nesse contexto de confronto probatório, quando se trata da predição 

da periculosidade, veiculada em laudos periciais, tem-se uma elevada dificuldade de 

contrastar a tese acusatória, pois se o réu em geral, dotado de culpabilidade, encontra-se 

protegido pela presunção de inocência e por elevados standards probatórios, no campo 

da periculosidade criminal não há qualquer presunção que milite a favor do acusado, 

inexistindo um standard probatório mínimo a ser alcançado, restando ao acusado 

apenas a insólita posição de ter de demonstrar que não fará algo no futuro, tarefa muito 

mais complicada para quem já fez algo no passado (GARAY, 2014, p. 49). 

FALAVIGNO, por sua vez, aponta uma importante inversão:  

da mesma forma que a religião, por muito tempo, embaçou o avanço 

de qualquer ciência empírica por seu domínio, hoje vivencia-se o 

fenômeno inverso, sendo fadado ao descrédito qualquer conhecimento 

que não tenha sua gênese em um laboratório. Sente-se esse efeito de 

predomínio de uma forma de conhecimento não apenas no campo do 

direito penal material, mas também do processo, quando os laudos 

periciais e psiquiátricos ganham força de verdade fundante, 

ridicularizando-se qualquer decisão que possa deles discordar (2015, 

pp. 33-34). 

Salienta-se, outrossim, que a opinião ou julgamento consubstanciado no 

laudo pericial foge ao controle não só do periciando, como de qualquer pessoa que não 

seja versada naqueles conhecimentos específicos, como os próprios juízes ou jurados 

(RAUTER, 2003, p. 4), aspecto que, como referido no item 1.2.3 deste estudo, não 

passou despercebido da dissidência formada na Suprema Corte norte-americana ao 

julgar o caso BAREFOOT vs. ESTELLE. 

Ademais, além de serem de difícil refutação, as manifestações periciais 

gozam do reconhecimento como um produto científico, aceito “sem muita discussão”, 

na confiança de que ele forneça “uma espécie de retrato fiel daquilo que se passa no 
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 Segundo aponta LIMA, existem dois sistemas de apreciação dos laudos periciais, um vinculatório e 

outro liberatório. No primeiro, o julgador fica adstrito ao resultado da perícia, não podendo contrariá-la, já 

no segundo, adotado pelo Código de Processo Penal brasileiro (artigos 155, caput, e 182), o magistrado 

não se vincula ao laudo pericial, podendo dele divergir ou mesmo o rejeitar (2015, p. 643). Todavia, o 

discurso psiquiátrico tenderia ao primeiro modelo, ao obstar qualquer tipo de contestação em sede 

judicial. 
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interior do indivíduo, seus desejos, tendências, os motivos que o levaram ao ato 

criminoso e, ainda mais, uma previsão sobre as possibilidades de vir a reincidir no erro” 

(RAUTER, 2003, p. 84). 

No ponto, VICENTE e LÓPEZ-OSSÓRIO aduzem existir uma tendência a 

sobrevalorar no contexto jurídico tudo que carrega a “etiqueta de ciência, assumindo 

que é sempre sinônimo de conhecimento confiável e válido”, fenômeno que se agudiza 

ante a ausência de critérios técnicos por parte dos operadores jurídicos que lhes permita 

avaliar a qualidade dos conhecimentos científicos apresentados ao Tribunal, o que 

ordinariamente se resume a uma análise indeterminada por parte do julgador (2016, p. 

130 – tradução livre). 

Dessa forma, os autores apontam a necessidade da adoção de uma análise 

mais crítica da prova pericial pelo órgão julgador e propõem que esta atenda a alguns 

critérios, tais como: i) “a validade científica do método utilizado”, ii) “a margem de erro 

de medição”; e iii) “a correção técnica-processual no uso do método, ou seja, de todo o 

processo que se inicia com a coleta de dados até a análise e interpretação deles por 

pessoal qualificado e seguindo o protocolo estabelecido” (VICENTE; LÓPEZ-

OSSORIO, 2016, p. 131 – tradução livre). 

Logo, visando efetivar os referidos critérios, ao menos no campo da 

avaliação de risco de violência, VICENTE e LÓPEZ-OSSÓRIO apresentam alguns 

requisitos a serem verificados pelos operadores jurídicos a fim de tornar efetivos os 

princípios do contraditório e da ampla defesa (2016, p. 131). 

Primeiramente, aduzem que a avaliação do risco deve ser realizada por ao 

menos dois peritos psicólogos (ou, no caso brasileiro, psiquiatras) de forma 

independente, dado que a dupla aferição aponta para um incremento da eficácia 

prognóstica (VICENTE; LÓPEZ-OSSORIO, 2016, p. 138). Observam ainda que o 

laudo deverá fornecer as qualificações profissionais e a experiência dos peritos, 

sobretudo no campo da avaliação de risco de violência, tendo em vista que essa 

capacitação refletirá na qualidade da perícia realizada (VICENTE; LÓPEZ-OSSORIO, 

2016, p. 138).  

Por fim, apontam a necessidade de que sejam apresentados, de forma clara e 

ordenada, os passos desenvolvidos, “refletindo o nível de inferência realizada”, o que 
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incluirá: i) a identificação da guia ou ferramenta selecionada para orientar o processo de 

avaliação, adequando-se ao tipo de violência que se busca prever; ii) a indicação de suas 

qualidades de medição, bem como dos respectivos estudos de validação; iii) a descrição 

da quantidade e qualidade da informação obtida e utilizada para ponderar cada um dos 

fatores de risco, devendo, nesse sentido, especificar as fontes de informação consultadas 

para a pontuação de cada fator, explicitando quais indicadores de risco repercutiram na 

pontuação de cada fator e a justificação para o valor atribuído; e iv) a enunciação do 

processo de decisão que culminou na previsão oferecida, seu modo de racionalização 

com base na combinação de fatores observados (VICENTE; LÓPEZ-OSSORIO, 2016, 

p. 138 – tradução livre).  

Esse grau de detalhamento, que poderia parecer excessivo, no entender dos 

autores contribuiria para que o processo de avaliação e tomada de decisão pelo perito 

fosse mais transparente, facilitando o exercício do crivo judicial, levando a uma “prática 

baseada em evidências” e a uma cautela quanto à extensão dos resultados apresentados 

(por deixar mais claros os limites do instrumento empregado), e, enfim, colaborando 

para a adoção de medidas diversas de gestão do risco, como a monitoração, supervisão, 

plano de segurança para a vítima, ou ainda, o tratamento, se necessário (VICENTE; 

LÓPEZ-OSSORIO, 2016, p. 138 – tradução livre).  

Essa proposta de crivo judiciário, realizada no contexto espanhol pelos 

autores, esbarrará, sem dúvida, na verificada ausência de um método claro e sistemático 

de avaliação da periculosidade no contexto brasileiro, em que prevalece o método 

clínico sem enunciação precisa dos critérios considerados para o diagnóstico e 

prognóstico pericial. Como assinalam ANDRÉS-PUEYO e ECHEBURÚA, a adoção do 

juízo clínico não estruturado torna “muito difícil reconstruir o processo de tomada de 

decisão, na hipótese em que se deseje revisá-lo” (2010, p. 404 – tradução livre).  

 Por fim, necessário apontar um aspecto que subjaz a todo conhecimento 

científico, sua mutabilidade. De fato, toda construção oriunda da ciência tem em si a 

possibilidade do erro e, inobstante a aceitação por vezes massiva de seus métodos, pode 

ser superada por novas teorias originadas na própria ciência (LOPES JUNIOR, 2016, p. 

438). Não se trata, obviamente, de desprezar ou menosprezar o conhecimento científico, 

fundamental ao tema deste estudo como a tantos outros no Direito Penal, mas apenas de 
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relativizá-lo na medida em que não pode, e nunca poderá, fornecer respostas absolutas 

ou definitivas a qualquer tema que seja submetido a sua análise. 

Fixado esse pressuposto, passa-se à análise de um importante mecanismo de 

blindagem da aferição do risco de violência. 

 

4.3. Da imunização estatística do conceito de avaliação de risco de violência 

 

Finalmente, ainda no campo da contrastabilidade do argumento psiquiátrico, 

afigura-se essencial, ante as propostas de superação e substituição do conceito de 

periculosidade criminal pelo de avaliação de risco de violência, a análise do que se pode 

denominar de imunização estatística. 

Cuida-se da crítica desenvolvida por MITJAVILA e MATHES no que se 

refere ao prognóstico delitivo com base na lógica do risco, o qual desenvolveria um 

papel imunizador, dado que as predições que sustentam a periculosidade são formuladas 

não mais em termos absolutos, mas de probabilidade (2016, p. 853). Ainda que não 

estatisticamente demonstrada, ela “se torna imbatível, isto é, imune a qualquer 

resultado, tanto positivo quanto negativo em relação a um prognóstico que não dá 

garantias absolutas das suas predições se realizarem” (MITJAVILA; MATHES, 2016, 

p. 853)
250

.  

Em outras palavras, tanto o acerto como o erro da previsão estão abrangidos 

pela própria concepção de probabilidade, sendo assim irrefutáveis pela realidade 

concreta do indivíduo. Como observa BASSO, “o risco é algo real e ao mesmo tempo 

irreal porque existe, mas apenas no conhecimento ou como fruto dele”, não se afixando 

em atributos tangíveis e observáveis diretamente, mas na probabilidade que algo venha 

a ocorrer (2014, p. 192).  

                                                           
250

 Veja-se, em sentido inverso, algumas ponderações de GARAY, ao afirmar que “si en la valoración de 

la peligrosidad se pone el acento en las características subjetivas de la personalidad del individuo 

(estables y relativamente inmutables), no es ilógico pensar que mientras tales características concurran 

sería correcto considerar al individuo como peligroso, y seguir considerándolo tal aunque dicha 

peligrosidad no llegara a manifestarse en la comisión de ulteriores delitos (durante un tiempo 

determinado, o incluso nunca). Por el contrario, si lo decisivo es, según la perspectiva de la valoración del 

riesgo, la probabilidad de que se produzca la conducta delictiva o violenta, el hecho de que trascurra el 

tiempo para el que se había hecho la predicción y el delito no se cometa ha de considerarse como 

evidencia de que el pronóstico fue equivocado” (2014, p. 12). 
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Dessa forma, a incidência de determinado fenômeno (crime ou violência) 

em um grupo de controle específico é transferida para a hipótese individual, sendo que a 

ocorrência ou não do resultado esperado (prática ou não de violência ou crime), 

inobstante sua relevância para o caso individual (risco de uma internação 

desnecessária), não afetará a fiabilidade do mecanismo de predição. 

MITJAVILA e MATHES observam, enfim, que 

a introdução da linguagem do risco na avaliação da periculosidade 

criminal se apresenta como um recurso institucionalmente eficiente 

para a administração do medo e da incerteza social que o crime 

suscita. Nas sociedades contemporâneas, o risco tem se convertido em 

um dispositivo biopolítico com propriedades forenses para a 

arbitragem de diversos tipos de problemas sociais, sendo a 

periculosidade criminal um deles. Determinar o caráter perigoso, ou 

não, de um individuo em função da presença de fatores de risco 

constituiria uma forma de administrar a incerteza, mas, também, como 

anteriormente analisado, de imunização perante o fracasso porque, 

devido a seu caráter probabilístico, a predição de comportamento 

perigoso contempla tanto a ocorrência como a não ocorrência futura 

dessa ameaça. Assim, exclusivamente em nome da eventualidade de 

ocorrência de comportamento criminal futuro, e não do 

comportamento real atual ou passado, medidas punitivas podem ser 

justificadas e aplicadas por períodos tão longos, que podem ter como 

consequência o confinamento perpétuo dos indivíduos submetidos à 

avaliação (2016, pp. 853-854). 

Neste contexto insere-se, ademais, o relevante problema dos falsos positivos 

e falsos negativos nos prognósticos apresentados. Os primeiros se dão na hipótese em 

que se prevê a ocorrência de determinado fenômeno (reiteração delitiva) e este não se 

produz, enquanto os segundos se referem à situação inversa, em que se prediz que novos 

fenômenos de determinado tipo (práticas delitivas) não ocorrerão novamente, sendo que 

em realidade acontecem (GARAY, 2014, p. 12).  

GARAY aponta que alguns autores tem criticado a relevância atribuída a 

esses dois tipos de erros supramencionados, dado que se em um determinado interregno 

temporal um indivíduo com prognóstico desfavorável deixa de cometer novos atos 

delitivos não estaria configurado um falso positivo, tendo em vista que o sujeito 

continuaria sendo perigoso, apenas não tendo manifestado sua periculosidade em um 

ato concreto, como quem dirige embriagado, mas não causa nenhum acidente (2014, p. 

11). Assim, inobstante se verifique que certa quantidade de indivíduos não tornou a 
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delinquir, em que pese a predição realizada, tal fato seria incapaz infirmar a validade do 

prognóstico ou do método empregado (GARAY, 2014, p. 12). 

A autora, no entanto, contesta tal alegação, dado que seria equivalente a 

aduzir que todo prognóstico está sempre acertado, pois seria impossível a demonstração 

da hipótese contrária mesmo com a não realização do fato previsto, negando o próprio 

conceito de falso positivo (GARAY, 2014, p. 13). Chegar-se-ia, nessa senda, a afirmar 

que mesmo que um indivíduo faleça anos depois de seu prognóstico sem realizar 

qualquer outro ato delitivo, haveria que se considerar que poderia tê-lo praticado se 

vivesse mais alguns anos (GARAY, 2014, p. 13). 

Dessa forma, segundo GARAY, a existência de falsos positivos ou 

negativos é característica de todo e qualquer método de predição, não significando, 

portanto, que este seja ruim ou utilizado de maneira equivocada, dado que a verificação 

desses dois tipos de falso é inerente ao prognóstico, que somente oferece probabilidades 

de um determinado desfecho e não certezas quanto a este (GARAY, 2014, pp. 13-14). 

Porém, se em uma perspectiva estatística cuida-se apenas de uma realidade a ter-se em 

conta, em Direito Penal se afigurará de suma relevância para a formação do 

convencimento judicial e paras as consequências jurídicas que dele se extraiam 

(GARAY, 2014, p. 14)
251

.  

Oportuno analisar, por outro lado, a capacidade de predição dos principais 

instrumentos disponíveis (estruturados e atuariais), aqui representada pela AUC (área 

sob a curva, em inglês), para a qual 0,5 indica uma probabilidade igual ao acaso e 1 a 

certeza de que o evento irá ocorrer (RIBEIRO; CORDEIRO, 2013, pp. 146-147).  

Tabela 8: Capacidade preditiva de alguns dos instrumentos de avaliação do risco de violência 

mais utilizados em distintos contextos 

INSTRUMENTOS AUC 

PCL-R 0,66 (0,54-0,68)
 252

 

HCR-20 0,70 (0,64-0,76) 

DV-MOSAIC 0,59 

ODARA 0,77 

VRAG-R 0,74 

SVRA-I 0,58 

                                                           
251

 Observe-se que o tema da incidência específica de falsos positivos e falsos negativos nas predições de 

periculosidade ou de risco de violência será retomado mais a frente neste estudo. 
252

 Os valores entre parênteses representam a variação na AUC encontrada na comparação entre estudos 

(VICENTE; LÓPEZ-OSSORIO, 2016, p. 136).  
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SORAG 0,75 (0,69-0,79) 

LSI-R 0,67 (0,55-0,73) 

SVR-20 0,78 (0,71-0,83) 

DVSI-R 0,60 

SARA 0,70 

DA 0,70 

RVD-BCN 0,72 

EPV-R 0,69 

VPR 
0,71 (3 meses) e 0,58 

(6 meses) 

SAVRY 0,71 (0,69-0,73) 

STATIC-2000-R 0,71 

 Fonte: VICENTE; LÓPEZ-OSSORIO, 2016, p. 136 – tradução livre. 

Tem-se, dessa forma, que em revisão da literatura realizada por VICENTE e 

LÓPEZ-OSSORIO, a qual subsidiou a elaboração da tabela acima, os instrumentos de 

avaliação de risco de violência alcançam, na melhor das hipóteses, uma AUC de 0,83 

(SVR-20), sendo que os dois mais utilizados, PCL-R e HCR-20, não ultrapassam 0,68 e 

0,76 de AUC, respetivamente.  

Essa constatação conduz a outro tipo de inquietação. Se para prolação de 

sentença condenatória em face de um imputável exige-se um grau de certeza para além 

de qualquer dúvida razoável (BADARÓ, 2015, pp. 57-58), os valores obtidos pelos 

instrumentos existentes, ou pior, pela avaliação clínica não estruturada (AUC de 0,67, 

cf. RIBEIRO; CORDEIRO, 2013, pp. 146-147), são suficientes ao deslinde pela 

internação dos inimputáveis e semi-imputáveis psíquicos?
253

   

Com efeito, ao tratar do tema dos standards probatórios, assevera 

BADARÓ a existência de três modelos de constatação ou critérios de convencimento do 

julgador, em escala crescente:  

(i) simples “preponderância de provas” (preponderance evidence), que 

significa a mera probabilidade de um fato ter ocorrido; (ii) “prova 

clara e convincente” (clear and convincing evidence), que pode ser 

                                                           
253

 Note-se que se considerável insegurança é tolerada para fins clínicos, o mesmo não se poderia falar 

quanto ao campo judicial, em que são fundamentais a precisão e a validade da predição realizada 

(ANDRÉS-PUEYO, 2013, p. 498). Como observa MONTANDON, “il est certain que les règles du jeu 

sont essentiellement différentes dans le domaine du droit et dans celui de la médecine. Dans le premier, la 

règle consiste à faire profiter l'inculpé des doutes de l'instruction et, dans nos pays libéraux, on préfère 

une erreur judiciaire dans le sens de l'acquittement, à une erreur dans le sens de la condamnation. Dans le 

champ médical, par contre, la règle d'or est de pencher, lorsqu'il y a doute, du côté de la maladie. Le 

médecin prudent, dans le doute, suspecte la maladie, surtout lorsqu'il pense que les risques du traitement 

sont moindres pour son patient et pour lui-même que les risques du non-traitement. On peut se demander 

toutefois si dans un domaine décisionnel aussi important qui concerne la liberté des citoyens, les règles du 

droit ne devraient pas prévaloir” (1979, pp. 97-98). 
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identificada como uma probabilidade elevada; (iii) e “prova além da 

dúvida razoável” (beyond a reasonable doubt), como uma 

probabilidade elevadíssima, que muito se aproxima da certeza (2015, 

p. 432). 

Se como já afirmado, no julgamento dos imputáveis deve-se optar pelo grau 

mais elevado de convicção
254

, não parece razoável exigir-se menos quando do 

tratamento dispensado aos doentes mentais infratores, não subsistindo o escudo formado 

pela ideia de tratamento a fim de justificar uma presunção de benefício ao indivíduo 

submetido à internação em HCTP
255

.  

Ainda nesse sentido, pouco importará se a decisão foi acertada para grande 

parte do espaço amostral verificado, mas sim se foi correta para aquele indivíduo 

submetido ao Estado sob a égide do Direito Penal, razão pela qual o índice de falsos 

positivos ganha relevo e dimensão quando se trata da matéria (GARAY, 2014, p. 14).   

Portanto, o “caráter aflitivo das medidas de segurança” (CARVALHO, 

2015, p. 504) e sua inserção dentro do marco representado pelo Direito Penal de matriz 

garantista tornam inescapável o questionamento acima formulado, o qual contextualiza 

a formulação da periculosidade criminal (ou do risco de violência) sob uma perspectiva 

de decidibilidade.  

  

                                                           
254

 “A razão de se exigir no processo penal um standard probatório mais elevado que no processo civil é 

de natureza política, e não simplesmente técnica. No processo penal, em razão da presunção de inocência, 

do ponto de vista probatório há um desequilíbrio estrutural entre as posições do acusado, a quem não 

incumbe nenhum ônus, e o acusador, sobre quem recai toda a carga probatória. Contudo, além de atribuir 

toda a carga da prova para a acusação, também se adota um standard de prova bastante elevado, tornando 

o convencimento judicial dos fatos que favoreçam a acusação particularmente difícil. Diferentemente do 

processo civil, a definição dos standards probatórios no processo penal não tem por objetivo eliminar ou 

distribuir os riscos de erros em razão da insuficiência probatória, mas sim distribuir os erros de forma a 

favorecer sistematicamente a posição do acusado. Justamente por isso se considera preferível absolver um 

(ou dois, ou dez, ou mil…) culpado do que condenar um inocente!” (BADARÓ, 2015, pp. 432-433). 
255

 Para FERES e colaboradores, “se é adequado um procedimento médico baseado na probabilidade de 

determinada expectativa confirmar-se (lógica probabilística), apesar da chance menor de ocorrer engano, 

na justiça, a situação é outra, já que não se admite a dúvida (in dubio pro reo)” (2002, p. 158). 



151 

 

5. DO RISCO DE REINCIDÊNCIA CRIMINAL 

 

Como se observa ao longo deste estudo, o elemento central que subjaz ao 

conceito de periculosidade criminal é o prognóstico de reiteração delitiva
256

, em outros 

termos, é a probabilidade de reincidência dos agentes inimputáveis e semi-imputáveis 

que se apresentará como argumento aparentemente hábil a justificar a imposição ou 

manutenção das medidas de segurança criminais no Brasil. 

De outra face, a proposta de superação ou substituição de um modelo 

clássico periculosista pela avaliação de risco de violência, sob os auspícios da moderna 

Psiquiatria Forense, possui o condão de enunciar um aspecto que infiltra ambos os 

raciocínios, a lógica do risco.    

Assim, considerando a abertura trazida pelos capítulos precedentes, ao 

tangenciarem questões relativas à análise e controle do risco que se inserem no Direito 

Penal brasileiro por meio das medidas de segurança criminais, torna-se oportuno 

realizar mais algumas precisões sobre a matéria, bem como situá-la em um contexto 

maior de relação entre risco e controle criminal. 

Aspecto igualmente relevante, nesse contexto, são as limitações inerentes à 

própria aferição do risco de violência, sobretudo quando se pretende que este substituta 

o tradicional conceito de periculosidade criminal. Conhecê-los não somente permitirá 

fundamentar sua adoção ou rejeição pelo campo jurídico, como também avaliar em que 

medida seus informes podem e devem ser considerados como sustentação da 

intervenção penal sobre os doentes mentais infratores. 

Por fim, é de suma importância indagar de que forma se equaciona a 

distribuição do risco entre o agente imputável/inimputável e a sociedade que o cerca. 

Busca-se evidenciar não somente as opções de política criminal
257

 que lhe dizem 

respeito, como também se elas encontram respaldo nos dados que se possui sobre 

reincidência criminal no Brasil.  

Esses são os aspectos que se passa a abordar, seguidamente, neste capítulo. 

                                                           
256

 Veja-se, nesse sentido, a formulação conceitual apresentada no item 1.2.1. 
257

 Conforme DIETER, política criminal, em sua definição clássica, pode ser entendida como “programa 

que estabelece as condutas que devem ser consideradas crimes e as políticas públicas para repressão e 

prevenção da criminalidade e controle de suas consequências” (2013, p. 18). 
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5.1. Da violência e da reincidência criminal  

 

Referiu-se, acima, à necessidade de que algumas precisões fossem 

realizadas. Assim, para os fins deste estudo, cumpre melhor delimitar as noções de 

violência e reincidência criminal.  

Como apontam CONDE e ARÁN, falar de Direito Penal é, via de regra, 

falar de violência, tanto em relação aos fatos delituosos, quanto em função da própria 

repressão penal (2010, p. 29)
258

. No entanto, é importante salientar que nem toda 

violência pode ser qualificada como penalmente relevante, a justificar a atuação da mais 

gravosa das instâncias formais de controle social. 

Nesse sentido, em que pese a progressiva incorporação pela Psiquiatria 

Forense da concepção de risco de violência como o que se poderia realmente aferir com 

os instrumentos e técnicas anteriormente apresentados, não é a violência em sentido 

amplo a preocupação imediata do Direito Penal ao se valer do conceito de 

periculosidade criminal, tornando ao menos discutível a completa fungibilidade entre as 

formulações.   

Com efeito, desde a profunda cisão entre os conceitos de periculosidade 

social e de periculosidade criminal, sendo este o único apto a fundamentar a incidência 

das normas criminais
259

, não resta dúvida de que o sistema penal busca o fim preventivo 

(PRADO, 2015, p. 561), sobretudo o especial negativo (CONDE; ARÁN, 2010, p. 

                                                           
258

 “Hablar del Derecho penal es hablar, de un modo u otro, de violencia. Violentos son generalmente los 

casos de los que se ocupa el Derecho penal (robo, asesinato, terrorismo, rebelión). Violenta es también la 

forma en que el Derecho penal soluciona estos casos (cárcel, internamientos psiquiátricos, suspensiones e 

inhabilitaciones de derechos). El mundo está preñado de violencia y no es, por tanto, exagerado decir que 

esta violencia constituye un ingrediente básico de todas las instituciones que rigen este mundo. También 

del Derecho penal” (CONDE; ARÁN, 2010, pp. 29-30). 
259

  Remetendo ao contexto espanhol, CONDE e ARÁN afirmam que “la referencia a futuros delitos y no 

a un genérico comportamiento peligroso es lo que caracteriza a la peligrosidad como ‘criminal’, por 

oposición a la ‘peligrosidad social’, desterrada de nuestro Ordenamiento” (2010, p. 589). Por sua vez, o 

fato de restrição semelhante ter acontecido no Brasil não obsta que a expressão “periculosidade social” 

seja empregada em matéria criminal, como se observa da seguinte ementa: “No caso sob exame, não há 

falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime 

de perigo presumido. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da 

insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. [...]” (HC n. 102.940, rel. min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, j. 15-2-2011, 1ª T, DJE de 6-4-2011). 
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52)
260

, consistente em impedir novas práticas delituosas por determinado indivíduo 

(com a afetação de bens jurídicos relevantes, cf. CIA, 2011, p. 56), a fim de preservar o 

adequado funcionamento social. 

Não se cuida de obstar qualquer conduta tida por violenta, com suas 

diversas expressões na realidade fenomênica, mas tão somente aquelas qualificadas pelo 

ordenamento jurídico criminal como infrações penais (crimes e contravenções penais, 

cf. DOTTI, 2013, p. 772), sob pena de desnaturalizar a própria intervenção da Justiça 

Penal
261

. Nas palavras de DIAS, o que justifica a incidência das medidas de segurança 

“é sempre e só a necessidade de prevenção da prática futura de factos ilícitos-típicos” 

(2007, p. 89). 

Posto isso, há que se considerar, igualmente, que nem todo crime decorre de 

um comportamento violento. Aliás, não obstante a delinquência violenta seja “um 

problema social de primeira ordem” e a que “mais preocupa e tem influência 

determinante na política criminal”, não constitui a prática delitiva mais comum 

(ANDRÉS-PUEYO, 2013, p. 485 – tradução livre)
262

. Veja-se, por exemplo, que no 

último Infopen, divulgado em 2016, o crime que resultou em maior número de reclusos 

no Brasil foi o de tráfico de drogas (28%), que em seu bojo não inclui, usualmente, a 

conduta violenta (BRASIL, 2016, p. 43)
263

.  

Por sua vez, voltando-se à realidade das medidas de segurança, não se pode 

ignorar que a maioria dos submetidos à internação em HCTP o foram em decorrência de 

crimes violentos (contra a vida, dignidade sexual e patrimônio, cf. DINIZ, 2011, p. 36). 

Entretanto, ainda se fazem presentes internamentos em razão de crimes de outros 

matizes, praticados sem violência, tais como contravenções penais, furto e o 
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 Para uma visão global das demais finalidades atribuídas às medidas de segurança, vide FERRARI 

(2001, pp. 59-66) e CIA (2011, pp. 54-65). Não se ignora que para alguns autores a finalidade primeva 

das medidas de segurança é a prevenção especial positiva, buscando-se a ressocialização (ou 

reintegração) do indivíduo à sociedade (CIA, 2011, p. 184), todavia, a realidade mostra que o que se 

busca e obtém, efetivamente, é a inocuização desses “indivíduos perigosos”. 
261

 Conforme apontava SHAN, já em 1979, “conduta perigosa não é conduta criminal. A primeira não 

envolve tão-somente a violação a normas sociais, corrigida por sanções criminais, mas danos físicos e 

psicológicos significativos ou destruição substancial de propriedade. As pessoas não devem ficar 

indefinidamente encarceradas porque apresentam o risco de uma futura conduta que seja apenas 

indesejável socialmente” (1979, p. 13). 
262

 “A pesar de que los delitos violentos son infrecuentes, es necesario señalar que sirven de paradigma 

‘social’ de la delincuencia, y suele ser así porque este tipo de delitos es el que más repercusiones 

mediáticas tiene en la población. Cada vez que sucede un delito violento excepcional se refuerza esta 

idea” (ANDRÉS-PUEYO, 2013, p. 488). 
263

 Observe-se, nesse sentido, que a Lei n. 11.343/06 inclusive estabelece em seu artigo 40, inciso IV, que 

o emprego de violência configura causa de aumento de pena, de um sexto a dois terços.  
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supramencionado tráfico de entorpecentes (DINIZ, 2011, p. 36). Isso decorre do fato de 

que as medidas de segurança e, por via de consequência, o conceito de periculosidade 

criminal, ao menos no Direito Penal brasileiro, não se restringem – acertadamente ou 

não – ao risco de reiteração de crimes cometidos com violência, abarcando, 

indiferentemente, crimes graves e infrações penais leves, até mesmo contravenções 

penais
264

. 

Portanto, ao circunscrever o prognóstico à prática de delitos futuros em 

geral, exige-se uma predição mais imprecisa que a predição de violência, dado que 

diversos delitos não a possuem como característica (furtos, tráfico de drogas, etc.) 

(GARAY, 2014, p. 10)
265

. Por outro lado, ao se focar na violência (genérica), os 

instrumentos que visam avaliar o seu risco de reiteração podem abranger 

comportamentos não tutelados pelo Direito Penal, dificultando o seu emprego nessa 

seara
266

. 

Dessa forma, reafirmem-se algumas premissas: i) crime não pode ser 

considerado sinônimo de conduta violenta, de forma que nem toda violência constitui 

objeto da norma penal e nem todo crime manifesta-se por meio de um comportamento 

violento; por sua vez, ii) o Direito Penal brasileiro não considera a periculosidade 

criminal adstrita unicamente à evitação de episódios delitivos violentos
267

, bem como 

não poderá ser fundamento da medida penal o prognóstico de violência dissociada de 

um futuro ilícito-típico. 
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 No mesmo sentido, o Código Penal espanhol ao se utilizar do conceito de periculosidade o faz apenas 

como prognóstico da prática de delitos futuros, sem qualquer especificação quanto à violência (GARAY, 

2014, p. 10). No ponto, ANDRÉS-PUEYO ainda faz uma interessante distinção entre “delinquente 

habitual perigoso”, com alta probabilidade de reincidência, e o “delinquente violento”, que emprega 

considerável violência em sua prática delitiva, exemplificando com o caso do parricida ou de quem 

pratica um crime de violência intrafamiliar, que apesar de agirem com violência, não necessariamente 

constituem criminosos habituais, segundo os critérios clássicos de periculosidade, como a presença de 

antecedentes ou fatores de risco criminógenos (2013, p. 487). 
265

 VICENTE e LÓPEZ-OSSORIO apontam que as ferramentas de aferição de risco funcionam melhor 

quando se trata de predizer a criminalidade violenta em detrimento da delinquência genérica (2016, p. 

138). 
266

 GARAY observa que se por um lado o conceito de periculosidade é extremamente impreciso, por 

outro, ocorre algo muito parecido com a valoração do risco. Primeiramente cumpriria questionar: risco de 

quê? Isso porque se o que se busca valorar é o risco de violência em geral, desde os campos da psicologia 

e da psiquiatria surge o alerta de também tratar-se de um conceito vago e amplo, com manifestações 

consideravelmente distintas (violência familiar, verbal, sexual, física etc.), com significado difícil de 

precisar (2014, p. 09). 
267

 No contexto espanhol, VICENTE e LÓPEZ-OSSORIO sustentam “en la predicción del riesgo se ha 

puesto la atención en la conducta más grave: la violencia física y sexual. Así, el concepto jurídico de 

peligrosidad criminal tradicionalmente ha hecho referencia a la delincuencia violenta grave, sistemática y 

reincidente” (2016, p. 131).  
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Logo, mantendo-se a perspectiva de que ao Direito Penal cumpre evitar 

apenas a reincidência criminal, a adoção da avaliação de risco de violência como 

fundamento da intervenção sobre doentes mentais implicaria, liminarmente, a restrição 

das medidas de segurança aos casos em que há risco de reiteração delitiva violenta, 

excluindo-se tanto a violência genérica (não delitiva), como o risco de que sejam 

praticados crimes leves, sem o emprego de violência
268

.   

De uma forma ou de outra, com as ressalvas acima formuladas, cuida-se de 

controlar o risco de reincidência criminal por parte dos inimputáveis e semi-imputáveis 

psíquicos e é diante desta constatação que subjaz a relevância de tecer algumas 

considerações sobre a própria concepção de reincidência criminal, bem como sobre as 

taxas de reiteração apresentadas por imputáveis e inimputáveis e os limites dos atuais 

instrumentos de predição. 

 

5.2. Das taxas de reincidência de imputáveis e inimputáveis  

 

Presença constante no debate público brasileiro sobre violência, a 

“reincidência criminal” cristalizou-se em uma percepção generalizada de que 

significativa parte dos crimes que afligem a sociedade foram praticados por agentes 

reincidentes, chegando-se, inclusive, a uma taxa de 70%, que povoa tanto o senso 

comum como o pensamento jurídico nacional (SAPORI et al., 2017, p. 01). Nesse 

sentido, CEZAR PELUSO, à época ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, 

afiançava que sete em cada dez egressos do sistema prisional brasileiro tornavam a 

praticar crimes, o que colocava o país entre os detentores das maiores taxas de 

reincidência do mundo (VALOR ECONÔMICO, 2011)
269

.  

Relatório do sistema carcerário produzido no bojo de Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados apontava que em 2008 a taxa de 
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 Como apontado no item 1.2.1, FERRARI já circunscrevia o prognóstico a ser desenvolvido em sede de 

análise da periculosidade criminal à hipótese de predição de comportamento delitivo de certa gravidade 

mínima (2001, p. 158).  
269

 Há notícia, nesse sentido, de que o índice de reincidência criminal nos Estados Unidos da América, por 

exemplo, chegaria à cifra de 77%, sendo que “a reincidência foi maior entre os ex-prisioneiros que 

cometeram ‘crimes contra a propriedade’ (82,1%), seguidos pelos que cometeram ‘crimes relacionados a 

drogas’ (76,9%), ‘crimes contra a ordem pública’ (73,6%) e ‘crimes violentos’ (71,3%)” (MELO, 2015). 
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reincidência criminal variava entre 70% e 80%, a depender da unidade da federação 

(PINESCHI; SOUZA, 2017, p. 42). Conclusão idêntica à de pesquisa desenvolvida pelo 

DEPEN em 1998, que estimou a reincidência criminal brasileira em 70% (PINESCHI; 

SOUZA, 2017, p. 42). 

Entretanto, em estudo comparativo desenvolvido pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em 2013, verificou-se uma taxa de 

reincidência brasileira de 47,4% (PINESCHI; SOUZA, 2017, p. 42), que apesar de estar 

entre as mais altas da América do Sul, não alcançaria a dimensão do estudo realizado 

pela CPI em 2008. 

Esses valores, significativamente diversos, devem ser ponderados sob dois 

aspectos. 

Sob um primeiro ângulo, como salientam SAPORI, SANTOS e MAAS, 

poucos são os estudos científicos sobre o tema no Brasil, sendo que nunca se realizou 

um estudo de abrangência nacional sobre o assunto (2017, p. 01)
270

, contribuindo para o 

incremento da nebulosidade que cerca a matéria. PINESCHI e SOUZA acrescentam que 

“o Brasil ainda apresenta dificuldades para se aproximar de um número confiável acerca 

da taxa de reincidência no país, seja pela ausência de dados suficientes ou de parâmetros 

de pesquisa mais rebuscados” (2017, p. 42). 

De outra face, inobstante a expressão “reincidência criminal” seja utilizada 

intensamente pela mídia, pelos agentes políticos e pelos juristas, e sua medição sirva, 

usualmente, “como mecanismo de avaliação da eficácia das políticas públicas em 

matéria criminal” (PINESCHI; SOUZA, 2017, pp. 41-42)
271

, não se trata de um 

conceito unívoco em seus múltiplos empregos.  
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 Como exemplo de dificuldade de lidar com os dados estatísticos criminais no Brasil, LIMA refere a 

existência “58 polícias, incluindo as polícias da Câmara e do Senado, e cada uma possui um critério 

diferente de classificação e produção de estatísticas criminais. O Ministério da Justiça tenta, desde 1995, 

padronizar tais dados, mas, mesmo com avanços na construção de um sistema nacional, enfrenta grandes 

obstáculos para compatibilizar e equalizar as categorias utilizadas” (2008, p. 66). 
271

 A relevância da reincidência criminal pode ser dimensionada, por exemplo, pelo fato de ser “o instituto 

que mais conta com consequências desfavoráveis em nosso ordenamento, entre as quais: (a) sempre 

agrava a pena, quando não constitui ou qualifica o crime (art. 61, I, do CP); (b) trata-se de circunstância 

preponderante na fixação de penas (art. 67 do CP); (c) impede a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos ou por multa, quando o agente for reincidente em crime doloso (arts. 

44, II, e 60, § 2.º, do CP); (d) impede a suspensão condicional da pena se o agente for reincidente em 

crime doloso (art. 77, I, do CP); (e) impede o início do cumprimento da pena em regime semiaberto ou 

aberto, conforme a quantidade de pena fixada (art. 33, § 2.º, b e c, do CP); (f) aumenta o prazo a ser 
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No ponto, em pesquisa realizada pelo IPEA (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada) – a que se fará referência de forma mais ampla adiante – alerta-se 

para a existência de pelo menos quatro interpretações possíveis para o conceito de 

“reincidência”, quais sejam:  

i) reincidência genérica, que ocorre quando há mais de um ato 

criminal, independentemente de condenação, ou mesmo autuação, em 

ambos os casos; ii) reincidência legal, que, segundo a legislação, é a 

condenação judicial por novo crime até cinco anos após a extinção da 

pena anterior; iii) reincidência penitenciária, quando um egresso 

retorna ao sistema penitenciário após uma pena ou por medida de 

segurança; e iv) reincidência criminal, propriamente dita, quando há 

mais de uma condenação, independentemente do prazo legal 

estabelecido pela legislação brasileira (2015, p. 09)
272

.    

 Vale anotar que os estudos sociológicos sobre reincidência no Brasil 

costumam privilegiar o cálculo em sua dimensão penitenciária, como os realizados por 

ADORNO e BORDINI (1986) e LEMGRUBER (1989), circunscritos, respetivamente, 

aos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Veja-se, nesse sentido, o quadro comparativo 

produzido pelo IPEA, apontando as respectivas taxas de reincidência encontradas: 

Quadro 8: Principais pesquisas sobre reincidência no Brasil 

                                                                                                                                                                          
cumprido para a concessão do livramento condicional (art. 83, II, do CP); (g) aumenta o prazo da 

prescrição da pretensão executória (art. 110 do CP); (h) interrompe o prazo de prescrição (art. 117, VI, do 

CP); (i) é causa de revogação do sursis, de forma obrigatória em caso de condenação definitiva por crime 

doloso (art. 81, I, do CP) e, de forma facultativa na hipótese de condenação irrecorrível por crime culposo 

ou contravenção (art. 81, § 1.º, do CP); (j) é causa de revogação do livramento condicional, de forma 

obrigatória em caso de condenação irrecorrível a pena privativa de liberdade (art. 86, I, do CP) e, de 

forma facultativa caso o agente venha a ser condenado definitivamente, por crime ou contravenção, a 

pena não privativa de liberdade (art. 87 do CP); (k) revoga a reabilitação se o reabilitado for condenado 

em definitivo a pena que não a de multa (art. 95 do CP); (l) caso haja nova condenação a pena privativa 

de liberdade, a reincidência pode determinar a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de 

liberdade (art. 44, § 5.º, do CP); (m) impede a concessão de livramento condicional em caso de 

reincidência específica em crimes hediondos e assemelhados (art. 83, V, do CP) e (n) possibilita a 

decretação de prisão preventiva do réu reincidente em crime doloso (art. 313, III, do CPP)” (SILVA, 

2014, pp. 60-61). 
272

 Para CAPDEVILA e PUIG, no entanto, o conceito de reincidência criminal se desdobraria em seis 

dimensões, a saber: “1. Reincidência por autoculpa, que considera nova prática de crime declarada pelo 

mesmo indivíduo. 2. Reincidência policial, que é estabelecida por novo registro de crime do mesmo 

indivíduo na polícia. 3. Reincidência penal, que supõe o processamento penal do mesmo indivíduo por 

nova prática de crime. 4. Reincidência judicial, que envolve nova condenação do mesmo indivíduo por 

nova prática de crime. 5. Reincidência penitenciária, que ocorre quando há segundo ingresso na prisão do 

mesmo indivíduo por nova prática criminal. 6. Reincidência jurídica, que é o segundo processamento do 

mesmo indivíduo por nova prática de crime do mesmo título do Código Penal” (apud SAPORI et al., 

2017, p. 02). 
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Fonte: IPEA, 2015, p. 13. 

O mencionado estudo do IPEA (2015), por sua vez, adotou o conceito de 

“reincidência legal”, restringindo sua análise, por conseguinte, aos casos em que 

ocorreram condenações de um indivíduo em ações penais diversas, nos cinco anos 

referidos pela legislação brasileira
273

. A taxa de reincidência encontrada foi de 24,4%. 

(IPEA, 2015, p. 23). 

PINESCHI e SOUZA apontam, na esteira das considerações realizadas pelo 

próprio IPEA, que as pesquisas elaboradas pela CPI (2008) e pelo DEPEN (1998), 

teriam chegado a números tão diferentes dos alcançados pela pesquisa do IPEA por 

terem considerado “um quadro de reincidência genérica”, englobando em seu cálculo “o 

número de presos recolhidos no ano independentemente de efetiva condenação, no caso, 

os presos provisórios”, o que responderia pelos dados substancialmente mais elevados 

(2017, p. 43)
274

. 
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 Código Penal brasileiro: “Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, 

depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime 

anterior. Art. 64 - Para efeito de reincidência: I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do 

cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 

(cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer 

revogação; II - não se consideram os crimes militares próprios e políticos”. 
274

 Por outro lado, os autores questionam o fato do espaço amostral utilizado pelo IPEA ser bem reduzido, 

817 casos em cinco estados do país (Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e Rio de Janeiro), 

desconsiderando São Paulo, por exemplo, detentor da maior população carcerária do país, o que 

prejudicaria “a confiabilidade e precisão dos números apresentados por este órgão” (2017, p. 42). No 
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Inobstante os autores também defendam a “reincidência genérica” como um 

critério legítimo e adotado a nível internacional (PINESCHI; SOUZA, 2017, p. 42), não 

se pode ignorar que a delimitação legal, utilizada pelo IPEA, impediria uma dissolução 

do conceito, afastando-o do senso comum e trazendo-o para a seara do Direito Penal, 

evitando-se, assim, que indivíduos que sequer foram novamente condenados, ou o 

foram em tempo posterior ao previsto em lei (cinco anos), sejam computados em 

gravosa estatística, inflacionando-a ao interesse da administração da segurança pública 

no país
275

.  

Essas múltiplas formulações ligadas à reincidência ocasionam efeitos 

semelhantes em pesquisas realizadas em âmbito internacional. De fato, uma comparação 

entre países no que tange às taxas de reincidência pode não ser suficientemente precisa, 

dada a utilização de concepções e metodologias diversas (PINESCHI; SOUZA, 2017, 

pp. 45-46), “o que significa que não há uma única medida de reincidência criminal” 

(SAPORI et al., 2017, p. 02). Nesse sentido, veja-se o seguinte exemplo:  

Conforme informações trazidas pelo Ministério da Justiça Inglês em 

2011, ao se realizar comparação das taxas de reincidência entre 

Inglaterra e País de Gales, a Escócia e a Holanda em 2004, as taxas 

foram apontadas como 54,7%, 44,6% e 29,3%, antes de ajustamentos. 

E, depois de refeitos os cálculos, equilibrando as bases de cálculo em 

todos os três locais, as taxas viraram 45,1%, 44,3% e 38% 

(PINESCHI; SOUZA, 2017, p. 46). 

Destarte, há uma sensível dificuldade de se encontrar um valor estável para 

a reincidência a fim de orientar eventuais decisões de política criminal. Observe-se que 

se os dados sobre reincidência se mostram conturbados, nacional e internacionalmente, 

no que tange aos imputáveis, quando se trata de dimensionar a reiteração delitiva por 

parte dos doentes mentais infratores (inimputáveis e semi-imputáveis psíquicos)
276

 

poucas são as fontes e diversos os problemas a serem enfrentados.  

                                                                                                                                                                          
entanto, a pesquisa se destaca pelo uso de uma perspectiva mais estreita de reincidência, consentânea com 

as considerações exaradas pelo próprio legislador penal. 
275

 A consideração da reincidência apenas em um interregno temporal estreito (alguns meses ou alguns 

anos) é comumente utilizada por diversos países, como o Reino unido, Canadá, França, dentre outros 

(PINESCHI; SOUZA, 2017, p. 46). 
276

 Note-se que muito embora CIA (2011, p. 186) não considere o termo reincidência aplicável aos 

inimputáveis e semi-imputáveis, optou-se neste estudo por seu emprego haja vista a delimitação que o 

termo encontra na legislação brasileira, evitando-se um tratamento mais gravoso ao doente mental do que 

aquele aplicado aos imputáveis. 
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Como observa MOSCATELLO, “a recidiva criminal em doentes mentais 

tem sido pouco estudada no Brasil e no exterior” (2001, p. 34), o que, somado a 

longuíssimos períodos de internamento, torna sobremaneira difícil estimar quantos 

indivíduos liberados após medidas de segurança tornam a praticar ilícitos típicos.  

Na literatura brasileira, foram encontradas apenas duas pesquisas de 

acompanhamento significativas. A primeira foi realizada nos arquivos do HCTP II de 

Franco da Rocha (Estado de São Paulo), com um recorte temporal de seis anos (2001-

2007) (CIA, 2011, p. 190).  Nela se verificou que dos 297 indivíduos desinternados 

(progressivamente)
277

, apenas 16 (5,38%) voltaram a praticar fatos descritos como 

crime, sendo que somente 6 (2,02%) apresentavam, à época da pesquisa, sentenças 

transitadas em julgado (CIA, 2011, pp. 158-190). A título de comparação, o sistema 

carcerário comum paulista registraria naquele momento uma reincidência da ordem de 

58% (CIA, 2011, p. 190). 

A segunda pesquisa foi realizada pelo Observatório Crítico da Medida de 

Segurança da Universidade Federal do Rio de Janeiro considerando uma noção ampla 

de reincidência (ou reiteração criminosa), “incluindo a nova condenação e as 

denominadas absolvições impróprias no primeiro grau de jurisdição, bem como a 

reinternação motivada pela prática de fato típico-ilícito” (COSTA et al., 2018, p. 340).  

Dois grupos de dados foram analisados: i) um referente ao período entre 2002 e 2012, 

com a base de dados da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de 

Janeiro, relativos ao HCTP Heitor Carrilho; e ii) outro no período compreendido entre 

2000 e 2013, referente aos dados coletados na Vara de Execuções Penais do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro (COSTA et al., 2018, p. 340). 

De acordo com os referidos registros, em um total de 580 desinternados no 

HCTP Heitor Carrilho, “somente 14 pacientes retornaram ao estabelecimento por 

motivo de prática de fato típico-ilícito”, redundando em uma taxa de reincidência de 

2,41% (COSTA et al., 2018, p. 340). Por sua vez, dos 572 desinternados registrados 

pela Vara de Execuções Penais, 46 reiteraram o comportamento delitivo, um índice de 

reincidência de 8,04% (COSTA et al., 2018, p. 341).   

                                                           
277

 Sobre a relevância da desinternação progressiva para a reinserção social das pessoas submetidas à 

medida de segurança de internação, vide MARAFIGA e colaboradores (2009). 
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Outro estudo realizado em sede do PAI-PJ (Programa de Atenção Integral 

ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental Infrator) do Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais, programa voltado ao acompanhamento dos infratores "em 

sofrimento mental, mediando tratamento e processo jurídico para a reinserção social” e 

“priorizando o tratamento na rede de saúde do SUS” (PACHECO, 2014, p. 66), 

observou, em 2009, que ocorreram apenas 2% de recidivas, todas em delitos de menor 

potencial ofensivo e contra o patrimônio (BARROS-BRISSET, 2010b, p. 127).   

Por sua vez, como não se possui outros dados de acompanhamento de 

inimputáveis e semi-imputáveis após desinternados
278

, resta buscar mais alguma 

informação com a taxa de internos que constam como reincidentes.  

Nesse sentido, em pesquisa realizada no então Manicômio Judiciário de 

Franco da Rocha/SP, MOSCATELLO verificou que, em um espaço amostral de 100 

internos, 59 tinha cometido ilícitos-típicos mais de uma vez, sendo seu critério os casos 

criminais em que tivessem ocorrido indiciamento e denúncia (2001, p. 35). GAUER e 

colaboradores encontraram que 58,3% dos internos em medida de segurança no Instituto 

Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso (Porto Alegre – RS) possuíam antecedentes 

criminais, sem, contudo especificar sua delimitação (2007, p. 286). 

PACHECO, por sua vez, em pesquisa sobre o índice de reinternação e 

recidiva de 63 pessoas em medida de segurança de internação no Hospital de Custódia 

da Bahia no ano de 2010, verificou que 17 indivíduos (27%) sofreram 

reinstitucionalização
279

, retornando ao tratamento hospitalar, sendo que 10 por 

reinternação (16%) e 7 por recidiva (11%) (2014, p. 45). 

DINIZ e PENALVA, a seu turno, apontaram que 85% dos indivíduos 

analisados nunca tinham sido internados em função de medidas de segurança criminais, 

(2011, pp. 33-34). Por sua vez, o censo coordenado por DINIZ, referido alhures, indicou 

que 69% dos indivíduos em medida de segurança no Brasil não haviam cometido 
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 Por outro lado, PACHECO aponta existirem diversos estudos no campo da saúde mental “que 

discutem a reinternação de pacientes psiquiátricos”, porém estes “não incluem as pessoas em medida de 

segurança em HCTPs” (2014, p. 41). 
279

 Observa a autora que “o termo ‘reinstitucionalização’ será usado para indicar os casos em que pessoas 

desinternadas retornaram ao HCTP em novas internações, tanto em situação de recidiva (novo crime e 

nova medida de segurança) como em reinternação (mesma medida de segurança)” (PACHECO, 2014, p. 

40). 
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infração penal anterior à que conduziu à internação, sendo assim, apenas pouco mais de 

um quarto deles haviam cometido alguma infração penal anterior (2013, p. 46).  

Note-se que esses são os poucos dados alcançados por este estudo, 

refletindo não somente a já referida escassez de trabalhos sobre a matéria (PACHECO, 

2014, p. 67), como também de interesse do Poder Público no sentido de melhor 

compreender a execução efetiva das penas e das medidas de segurança no Brasil.  

Por outro lado, além das questões relativas a pouca informação quanto à 

taxa de reincidência dos doentes mentais infratores, essencial abordar, neste ponto, o 

que se poderia qualificar como os limites dos próprios mecanismos de predição do risco 

de violência. 

 

5.3. Dos limites da predição de risco de violência 

 

A adoção de avaliações de risco de violência no âmbito da Justiça Criminal, 

aparentemente inevitável tanto no contexto brasileiro como mundial, não está isenta de 

críticas, ou ainda, do debate acerca de seus limites preditivos e efetividade no que tange 

ao fim de respaldar a atividade decisória do juiz. Destarte, cumpre examinar neste item 

os limites inerentes às avaliações de risco de violência. 

  

5.3.1. Do coletivo ao individual  

 

Retoma-se aqui um aspecto já indicado anteriormente de que a predição 

fornecida pelas avaliações de risco, sobretudo com os métodos atuariais, não constitui 

uma previsão individual, concebida para o sujeito concreto e considerando suas 

circunstâncias particulares, mas sim a aplicação a este de uma análise e ponderação de 

valores (estimações de risco) calculados para um grupo de pessoas que apresentam uma 

série de fatores semelhantes aos verificados neste indivíduo (GARAY, 2014, pp. 16-17).   

Como apontam ANDRÉS-PUEYO e ILLESCAS, “são generalizações de 

grupo aplicadas a indivíduos”, sendo esta, possivelmente, a mais importante limitação 
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ao referido procedimento (2007, p. 168 – tradução livre). Nessa ordem de ideias, com a 

aplicação direta das regras descobertas em estudos de grupo ao indivíduo concreto, a 

chance de equívoco está diretamente relacionada com a “variabilidade interindividual 

dos grupos”, de forma que quanto maior a heterogeneidade dos sujeitos dentro de um 

grupo ou classe “mais inadequada será a aplicação das regras atuariais a cada indivíduo” 

(PUEYO; ILLESCAS 2007, p. 168 – tradução livre)
280

.  

Nas palavras de HUDSON, os fatores de risco 

baseiam-se em estudos de grupos, que são utilizados para prever o 

comportamento de indivíduos. É o que os cientistas sociais 

denominam de “falácia ecológica”: considerar que, por exemplo, 60 

por cento de infratores com as características X e Y provavelmente 

reincidirão, não ajuda a saber se a pessoa que está sendo avaliada se 

revelará como uma das 60 por cento ou uma das 40 por cento que não 

reincidirá (2009, p. 05). 

VICENTE e LÓPEZ-OSSORIO, a seu turno, apontam que, não obstante a 

superestimação leiga quanto ao nível de cientificidade do processo decisional atuarial, 

os valores médios apresentados para certo grupo pouco informarão sobre como irá se 

comportar determinado indivíduo concreto, ainda que representativo da amostra 

realizada para a validação do instrumento, porque a já referida heterogeneidade 

intragrupo afetará a combinação, frequência, intensidade e duração de fatores de risco e 

de proteção, situação que nomeiam como complexidade e variabilidade das interações 

(2016, p. 134). Essa complexidade, ressaltam os autores, vai na contramão da 

simplificação gerada por um algoritmo matemático geralmente utilizado pelos 

instrumentos de aferição do risco de violência para a decisão quanto ao grau de perigo 

representado pelo indivíduo (VICENTE; LÓPEZ-OSSORIO, 2016, p. 134).  

Note-se que essa crítica ganhou destaque no âmbito doutrinário e 

jurisprudencial alemão, em que se tem afirmado a insuficiência dos resultados atuariais 

para a decisão sobre a periculosidade criminal, fazendo-se necessária uma 

complementação trazida por um “estudo completo e individualizado, em que se tenham 

em conta todas as características relevantes para a avaliação da personalidade do autor 

concreto e de seus atos” (GARAY, 2014, p. 17 – tradução livre). 
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 No mesmo sentido, VÁSQUEZ (2016, pp. 64-66). 
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De toda sorte, ANDRÉS-PUEYO e ECHEBURÚA ainda apresentam mais 

algumas limitações das ferramentas de avaliação de risco que merecem ser 

mencionadas, tais como i) a dependência da qualidade e diversidade das informações 

obtidas pelo avaliador – dado que as escalas são “heteroaplicadas”; ii) a decisão quanto 

à presença ou não de determinado fator de risco que se busca valorar; iii) o nível de 

treinamento do próprio aplicador; e iv) a periodicidade dessa avaliação, reanalisando-se 

as novas circunstâncias da vítima e do agressor
281

 (2010, p. 408 – tradução livre).  

Note-se que algumas limitações das avaliações de risco são inerentes ao seu 

objeto de análise, tal como a obtenção de informações precisas de acompanhamento, 

dado que “a violência é um comportamento que não é prontamente relatado ou 

facilmente identificado, exceto em casos extremos”, havendo uma significativa margem 

de subnotificação (HUSS, 2011, p. 136). 

Outro aspecto relevante, nesse sentido, é o baixo índice de base da 

violência, pois esta não constitui um evento que ocorre com frequência, dificultando o 

estudo e elaboração de estimativas precisas (HUSS, 2011, p. 136)
282

. A título de 

exemplo, se o índice de base de determinado fenômeno – no caso, a frequência da 

violência em uma população – for de hipotéticos 10%, um prognóstico de que ninguém 

praticaria atos violentos acertaria em 90% das vezes (HUSS, 2011, p. 136).  O inverso é 

igualmente válido, “quanto mais perto o índice de base de violência estiver de 50%, 

maior a probabilidade de exatidão nas avaliações de risco” (HUSS, 2011, p. 137). 

Entretanto, no contexto das limitações dos instrumentos em estudo, ganha 

destaque, principalmente, a distribuição entre falsos positivos e falsos negativos, que 

fornecerá elementos para uma análise da eficiência desses mecanismos no contexto 

criminal. 
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 Isso porque, segundo HUSS, “os psicólogos forenses são bons para avaliações de risco para curtos 

períodos de tempo”, tendo em vista que inúmeros fatores podem se alterar em um período mais longo de 

acompanhamento, bem como em função da qualidade e adequação das informações obtidas, sobretudo de 

dados do passado do avaliando (2011, p. 137). 
282

 Como aponta VÁSQUEZ, “Sucede que, en psicología forense, existe una fórmula —la fórmula de 

BAYES— de acuerdo con la cual los falsos positivos serán mayores cuanto menor sea la tasa de 

prevalencia […]. En el caso de los actos violentos, como ya hemos notado, estamos ante un fenómeno 

poco frecuente. Además, los casos de crímenes cometidos por las personas con deficiencias psicosociales, 

si bien estas personas exhiben una prevalencia mayor que las personas sin deficiencias psicosociales 

(aunque, como ya dijimos, menor que personas expuestas a otros factores como la pobreza), son 

infrecuentes en general, como los propios defensores del método clínico estructurado admiten” (2016, p. 

71). Para uma visão mais detalhada sobre a relevância do índice de base, veja-se GARAY (2014, pp. 29-

30). 



165 

 

5.3.2. Dos falsos positivos e negativos 

 

Como se observará, a existência e frequência de duas classes de erros (falsos 

positivos e falsos negativos)
283

 em predições de reincidência criminal geram reflexos 

sensíveis no que tange à validade e à confiabilidade de um prognóstico de 

periculosidade ou de risco de violência (GARAY, 2014, p. 12). 

Das duas classes de erros acima apontadas, os falsos negativos são os mais 

fáceis de verificar, porque quando um sujeito considerado não perigoso, em face do 

qual, por esse motivo, não se adotou nenhuma medida criminal, torna a praticar um 

ilícito-típico (ANDRÉS-PUEYO; ECHEBURÚA, 2010, p. 404), não somente será 

objeto de atenção da Justiça, como também, com considerável frequência e desmesura, 

dos meios de comunicação de massa, “com consequências desastrosas no que concerne 

à possibilidade de se conduzir uma política criminal racional” (GARAY, 2014, p. 18 – 

tradução livre). 

De outra face, os falsos positivos – pessoas que foram qualificadas como 

perigosas e não o eram – são significativamente mais difíceis de verificar de forma 

empírica, em razão da própria consequência dessa qualificação, qual seja, a aplicação ou 

manutenção da privação de sua liberdade sob a forma de medidas de segurança 

criminais (GARAY, 2014, p. 18; HUDSON, 2009, p. 05). A própria restrição à 

liberdade impede que o sujeito demonstre que se estivesse no meio social não teria 

cometido qualquer ilícito-típico
284

, assim, foram escassas as oportunidades em que se 

pôde fazer uma análise rigorosa de pessoas diagnosticadas como perigosas em liberdade 

(GARAY, 2014, p. 19).  

Não obstante, algumas oportunidades são relatadas pela doutrina, como os 

casos BAXSTROM e DIXON, nos Estados Unidos da América. 
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 “En el caso de los falsos negativos los sujetos son valorados como no-peligrosos y, sin embargo, 

cometen una conducta violenta grave, con las repercusiones que ello conlleva para las víctimas. Y en el 

caso de los falsos positivos se identifica al sujeto como peligroso y, sin embargo, no cometerá conductas 

violentas futuras, con las consecuencias negativas que tiene para el sujeto (reclusión en régimen cerrado, 

ausencia de permisos penitenciarios, etc.).” (ANDRÉS-PUEYO; ECHEBURÚA, 2010, p. 404). 
284

 GARAY indica que se após anos de internamento psiquiátrico, um indivíduo “falso positivo” é 

finalmente liberado e não comete mais crimes, isso será interpretado como um êxito do próprio sistema de 

internação (2014, p. 19 – tradução livre). 
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Em 1966, a Suprema Corte norte-americana determinou a liberação, ou 

transferência para hospitais psiquiátricos civis, de 967 pessoas reclusas em 

estabelecimentos para doentes mentais infratores no Estado de Nova Iorque por mais 

tempo que sua condenação, mas que haviam permanecido sob internação em função de 

exames psiquiátricos que os consideravam perigosos para a sociedade (GARAY, 2014, 

p. 19). Um acompanhamento realizado após quatro anos com esses egressos verificou 

que apenas uma minoria havia apresentado comportamento violento ou agressivo, sendo 

que apenas 26 indivíduos retornaram a centros de alta segurança para doentes mentais, 

algo que representaria uma taxa de falsos positivos superior a 97% (STEADMAN, 

1973, p. 190)
285

. Como observa GARAY,  

é importante notar que essas taxas muito baixas de reincidência 

violenta no caso BAXSTROM ocorreram em um grupo de quase mil 

criminosos condenados, que as autoridades haviam considerado tão 

perigosos a ponto de mantê-los presos indefinidamente após o 

cumprimento de suas sentenças (2014, p. 20 – tradução livre). 

Por sua vez, condições semelhantes se formaram, alguns anos depois, no 

denominado caso DIXON, em que 586 enfermos mentais reclusos e considerados 

perigosos foram transferidos para hospitais civis e apenas 14,5% tornou a praticar 

crimes ou atos violentos que ocasionaram o reingresso no sistema, de forma que, 

considerando os resultados obtidos, se erraria menos afirmando a ausência de 

periculosidade criminal que sua existência (GARAY, 2014, p. 20). 

As ponderações decorrentes desses dois casos
286

 levaram inclusive a um 

considerável ceticismo dos campos psiquiátrico e psicológico no que concerne à 

viabilidade de predizer, com um grau mínimo de certeza, o comportamento criminal 

futuro, o que, no entanto, não importou em óbice a que os tribunais continuassem 

solicitando tais prognósticos (GARAY, 2014, p. 20). Esse descontentamento com os 

mecanismos existentes levou à já mencionada busca por novos instrumentos de predição 

com taxas de erro menores, sobretudo na década de 1990 (GARAY, 2014, p. 21), 

culminando nos métodos atuariais apresentados neste estudo. 
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 Nas palavras do autor que coordenou a pesquisa, “all these figures on Baxstrom patient releases can be 

summarized simply by saying that the Baxstrom patients fared far better than anyone expected they would 

at the time of their transfers” (STEADMAN, 1973, p. 190). 
286

 Para uma análise exauriente das duas pesquisas mencionadas, bem como de suas implicações, vide 

THORNBERRY e JACOBY (1979). 
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Contudo, em que pese tal preocupação e os avanços efetivamente 

alcançados, GARAY aponta a existência de trabalhos recentes na Alemanha 

apresentando resultados igualmente “preocupantes” sobre a taxa de falsos positivos 

(2014, p. 21 – tradução livre).  

Em um deles, realizado em 2004, de 32 internos liberados por determinação 

do Tribunal Constitucional alemão, que entendeu pela inconstitucionalidade da 

manutenção prolongada de suas internações, apenas 8 reincidiram (25%) após 5,72 anos 

de acompanhamento, sendo que tão somente 5 (15,6%) destes cometeram delitos 

violentos que os levaram a um novo encarceramento ou internação (GARAY, 2014, p. 

21). Dos 15 indivíduos com prognóstico negativo, apenas 4 incorreram em reiteração 

delitiva (27%), portanto, “se tivesse sido mantido o internamento sobre a base do 

prognóstico de periculosidade, para cada sujeito verdadeiramente perigoso que teria 

permanecido internado se haveriam reclusos outros três que em realidade não eram”, 

gerando-se, dessa forma, uma taxa de 70% de falsos positivos (GARAY, 2014, p. 21 – 

tradução livre). 

Destaque-se ainda outra investigação alemã, realizada em 2010, cuidando de 

“custódias de segurança” – espécie de medida privativa de liberdade solicitada pelo 

Ministério Público daquele país a ser aplicada mesmo após o cumprimento da pena –, 

em que inobstante existissem, na maior parte dos casos, laudos periciais afiançando a 

alta periculosidade dos indivíduos, por diferentes razões os tribunais decidiram pela não 

aplicação da medida (GARAY, 2014, p. 21 – tradução livre).  

Os resultados obtidos foram os seguintes: dos 77 indivíduos libertados em 

dezembro de 2006, 32 foram novamente condenados (cerca de 41,5%) até janeiro de 

2009, sendo que destes apenas 14 (18,18% do total) o foram a penas privativas de 

liberdade por crimes mais graves, sem possibilidade de suspensão, e ainda somente 5 de 

gravidade suficiente para a imposição de uma “custódia de segurança” (GARAY, 2014, 

pp. 21-22 – tradução livre). 

Tem-se ainda um terceiro estudo alemão, referente a agosto de 2012, em 

que de 52 indivíduos liberados entre 2007 e 2009, 31 não apresentavam novas 

condenações (59%), sendo que dos reincidentes apenas 13 (25%) cometeram delitos 

mais graves, sem possibilidade de multa ou suspensão, e, por fim, tão somente 8 (15%) 
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praticaram fatos graves o suficiente a ensejar uma “custódia de segurança”, nos termos 

da legislação nacional (GARAY, 2014, p. 22 – tradução livre).  

   O panorama apresentado nessas duas últimas pesquisas pode ser 

sintetizado na seguinte tabela
287

, elaborada por GARAY: 

Tabela 9: Comparação entre o prognóstico de periculosidade e a reincidência observada 

  REINCIDÊNCIA OBSERVADA  

  GRAVE INEXISTENTE OU LEVE Total 

PERICULOSIDADE 

PROGNOSTICADA 

ALTA  

17 

Verdadeiros 

positivos 

39  

Falsos positivos 
56 

BAIXA 
1 

Falso negativo 

16 

Verdadeiros negativos 
17 

 Total 18 55  
 

Fonte: GARAY, 2014, p. 22 – tradução livre. 

Segundo a autora, o que se observa, em síntese, é que o prognóstico de 

periculosidade tem uma taxa de acerto consideravelmente mais elevado quando conclui 

pela baixa periculosidade do agente, errando muito mais na hipótese inversa, quando 

prognostica um alto risco de reincidência, apresentando-se uma sobrestimação da 

periculosidade criminal (GARAY, 2014, p. 22). 

Observe-se que a proporção de acertos e erros no prognóstico de 

reincidência se expressará, outrossim, em três atributos apontados pela literatura 

especializada, a sensibilidade, a especificidade e o valor preditivo, que merecerão um 

análise mais detida no próximo item. 

 

5.3.3. Da sensibilidade, da especificidade e do valor preditivo 

 

O termo sensibilidade é utilizado na literatura para representar a capacidade 

de um instrumento de predição de identificar as pessoas que possuem a característica 

que se procura, no caso, detectar quais indivíduos tornarão a delinquir (GARAY, 2014, 
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 Note-se que foram recolhidos tão somente os 73 casos dos referidos estudos em que “as manifestações 

dos peritos foram coincidentes na valoração da periculosidade” (GARAY, 2014, p. 22). 
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p. 28). Por sua vez, especificidade constitui seu valor complementar, apontando, no 

caso, a capacidade de um instrumento de identificar, de forma correta, os que não 

reincidirão (GARAY, 2014, p. 28). Na síntese de VICENTE e LÓPEZ-OSSORIO, 

sensibilidade nada mais é que a “proporção de indivíduos reincidentes que foram 

classificados como de alto risco”, enquanto a especificidade é a “proporção de 

indivíduos não reincidentes que foram classificados como de baixo risco” (2016, p. 137 

– tradução livre)
288

. 

Em regra, quanto maior uma característica, menor será a outra, de modo que 

quanto mais amplos os critérios utilizados na classificação de alguém como perigoso, 

maior será a sensibilidade – menos indivíduos “escaparão” ao diagnóstico –, contudo, 

menor será a especificidade, dado que um número maior de pessoas poderão ser 

qualificadas como perigosas sem que de fato o sejam (GARAY, 2014, p. 28). O inverso 

é igualmente verdadeiro, pois quanto mais estritos os critério de periculosidade, menos 

indivíduos serão incluídos erroneamente entre os perigosos, porém haverá mais pessoas 

que escaparão do diagnóstico e voltarão a delinquir (GARAY, 2014, p. 28). 

A seu turno, o valor preditivo cuida da medição quanto ao número de 

sujeitos que determinado instrumento previu como futuros reincidentes e que 

efetivamente o foram ou não (GARAY, 2014, p. 29). Tem-se, dessa forma, um valor 

preditivo positivo referente à proporção de sujeitos classificados como de alto risco de 

reincidência que de fato reiteraram seu comportamento, bem como um valor preditivo 

negativo correspondente à proporção de indivíduos que foram classificados como de 

baixo risco e efetivamente não reincidiram (VICENTE; LÓPEZ-OSSORIO, 2016, p. 

137).  

Note-se que um baixo valor preditivo pode coexistir com uma alta 

sensibilidade, quando, por exemplo, há uma superestimação da periculosidade criminal 

(ou do risco de violência), em que poucos indivíduos reincidentes escaparão do 

prognóstico, não obstante sejam consideráveis as taxas de falsos positivos (GARAY, 

2014, p. 29). 
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 Por sua vez, atente-se que a medida AUC (área abaixo da curva), anteriormente referida nesse estudo, 

constitui a probabilidade de que determinado instrumento classifique corretamente como reincidente ou 

não reincidente os indivíduos analisados (VICENTE; LÓPEZ-OSSORIO, 2016, p. 137). 
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Visando esclarecer esses elementos, GARAY traz como exemplo uma 

pesquisa desenvolvida na Catalunha, Espanha, em que se aplicou o instrumento SVR-20 

(Sexual Violence Risk-20, já referido neste estudo) a um grupo de 163 agressores 

sexuais que foram libertados após cumprirem suas penas, avaliando a probabilidade de 

reincidência de cada um deles, bem como quantos efetivamente reincidiram em um 

prazo de quatro anos (GARAY, 2014, p. 24). Os resultados obtidos constam da seguinte 

tabela: 

Tabela 10: Comparação entre sensibilidade, especificidade e valor preditivo 

  Reincidência sexual observada Porcentagem de 

previsões corretas 

(valor preditivo) 
  SIM NÃO 

Reincidência 

sexual 

prognosticada 

SIM 

17 

Verdadeiros 

positivos 

28 

Falsos positivos 

37,7% 

(valor preditivo 

positivo) 

NÃO 
7 

Falsos negativos 

111 

Verdadeiros 

negativos 

94,07% 

(valor preditivo 

negativo) 

Porcentagem de 

detecções corretas 

70,8% 

(sensibilidade) 

79,9% 

(especificidade) 
 

 

 Fonte: GARAY, 2014, p. 25 – tradução livre. 

Em uma primeira observação colhe-se que dos 24 indivíduos que 

reincidiram, o instrumento detectou 17, o que equivale a 70,8% de classificações 

corretas de reincidentes ou sensibilidade, enquanto 111 dos 139 indivíduos analisados 

que não reincidiram foram identificados pelo instrumento, 79,9% de classificações 

corretas de não-reincidentes ou especificidade, dados que levariam a apontar as taxas de 

acerto do SVR-20 como sendo consideráveis (GARAY, 2014, p. 24).   

No entanto, se o que se tem em mente for o valor preditivo do instrumento, 

constata-se quase o dobro de falsos positivos em relação aos verdadeiros positivos, 

logo, dos 45 indivíduos considerados perigosos, mais que 62% não apresentaram o 

comportamento esperado (falsos positivos) (GARAY, 2014, p. 25). Resultados 

semelhantes à outra pesquisa espanhola realizada entre 2003 e 2006, em que dos 92 

sujeitos considerados perigosos, 77 não reincidiram (83%) (GARAY, 2014, p. 25). 

Dessa forma, há elementos que corroboram um questionamento dos 

instrumentos de avaliação de risco de violência, haja vista que embora obtenham taxas 

consideráveis de acerto quanto aos não perigosos, apresentam significativa proporção de 
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falsos positivos, apontando para uma tendência a superestimar a periculosidade criminal 

(GARAY, 2014, p. 26). Veja-se, nesse sentido, que o valor preditivo positivo (positive 

predictive value) dos instrumentos mais comumente utilizados (conforme o tipo de 

crime que se busca prever), obtido mediante meta-análise desenvolvida por FAZEL e 

colaboradores
289

, é bastante baixo, portanto, com elevadas taxas de falsos positivos:  

Tabela 11: Estimativas de precisão resumidas produzidas por três tipos de ferramentas para 

avaliação de risco 

 

 

Crimes violentos 

(HCR-20, SARA, 

SAVRY e VRAG) 

Crimes sexuais 

(SORAG, STATIC-99 e 

SVR-20) 

Crimes em geral 

(LSI-R e PCL-R) 

Sensibilidade 0,92 0,88 0,41 

Especificidade 0,36 0,34 0,80 

Valor preditivo 

positivo 
0,41 0,23 0,52 

Valor preditivo 

negativo 
0,91 0,93 0,76 

 Fonte: FAZEL et al., 2012; e VICENTE; LÓPEZ-OSSORIO, 2016, p. 138 – adaptação e 

tradução livre. 

Note-se, por outro lado, que os instrumentos analisados neste estudo, PCL-R 

e HCR-20, apresentam um valor preditivo positivo igual ou maior do que as médias 

indicadas acima – 0,52 e 0,71, respectivamente – contudo, ainda são valores que 

conduzem a um considerável contingente de falsos positivos (GARAY, 2014, p. 39). De 

outra face, os valores preditivos negativos alcançados por FAZEL e colaboradores 

indicam, novamente, que os instrumentos são mais úteis no sentido de predizer que 

determinados indivíduos não irão reincidir do que apontar se efetivamente irão (2012). 

Mesma conclusão extraída por VICENTE e LÓPEZ-OSSORIO ao afirmarem que as 

ferramentas de aferição do risco de violência estimam melhor sua inexistência do que 

sua efetiva ocorrência (2016, p. 137). 

Algo semelhante acontece com o instrumento VRAG (Violent Risk 

Appraisal Guide)
290

, cuja “taxa de sucesso real” é bastante modesta (PÁEZ, 2016, p. 

87). Como aponta estudo conduzido entre 618 infratores liberados após tratamento 
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  Cuida-se de “revisão sistemática e meta-análise que examinou a validade preditiva de ferramentas de 

avaliação de risco de violência de 73 amostras envolvendo 24 847 indivíduos em 13 países” (FAZEL et 

al., 2012 – tradução livre). 
290

 Veja-se o item 2.1.2, supra. 
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psiquiátrico em Ontario, no Canadá, e acompanhados durante sete anos, dos 208 

indivíduos que tinham sido qualificados como de alto risco de violência, segundo o 

VRAG, 94 não reincidiram, sendo que dos 410 que apresentariam baixo risco, apenas 

77 reincidiram (PÁEZ, 2016, pp. 87-88). Ou seja, tão somente 55% dos classificados 

como de alto risco efetivamente reiteraram o comportamento, pouco superior ao acaso 

(PÁEZ, 2016, p. 88).  

Dessa forma, GARAY afirma que os avanços verificados nas últimas 

décadas estariam mais associados à “confiabilidade, inteligibilidade e transparência” 

dos instrumentos desenvolvidos do que especificamente à capacidade preditiva, 

permitindo, sobretudo, verificar e metrificar suas limitações e margens de erro 

apresentadas (2014, pp. 27-28 – tradução livre). 

 

5.3.4. Das escolhas político criminais 

 

Não se deve ignorar, por outro lado, que a relação entre falsos positivos e 

falsos negativos reflete o que se busca obter em nível de política criminal
291

. Como 

apontam DOUGLAS e colaboradores, por exemplo, “tentativas de reduzir o número de 

falsos positivos aumentarão o número de falsos negativos” (2016, p. 135 – tradução 

livre). Nas palavras dos pesquisadores: 

ferramentas com uma baixa taxa de falsos negativos (devido à alta 

sensibilidade) serão mais eficazes na proteção do público e podem 

reunir a maior parte do apoio político, enquanto ferramentas com 

baixa taxa de falsos positivos (devido à alta especificidade) protegerão 

melhor os direitos e interesses de prisioneiros e pacientes 

psiquiátricos. O equilíbrio ideal entre falsos positivos e falsos 

negativos é uma questão ética e dependerá do contexto social e 

político em que a ferramenta será usada (DOUGLAS et al., 2016, p. 

135 – tradução livre). 

Trata-se, em suma, da busca pelo equilíbrio “entre eficácia na redução do 

crime e respeito aos direitos dos cidadãos” (HUDSON, 2009, p. 03), ou ainda de uma 

ponderação de interesses com salvaguarda do interesse predominante (GARAY, 2014, 
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 Ressalta CIA que “cabe à Política Criminal a definição das finalidades a serem atingidas pela 

aplicação do Direito Penal e a funcionalização das categorias dogmáticas para que sejam aptas à 

consecução dessas finalidades” (2011, p. 47). 
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p. 53-54). Dessa forma, tem-se de um lado o interesse do indivíduo em não ter limitado 

em seus direitos fundamentais para além do que permitiria a pena calcada na 

culpabilidade, enquanto de outro se encontraria o interesse social em proteger-se de 

eventuais novos delitos a serem praticados por aquele indivíduo (GARAY, 2014, p. 53-

54)
292

.   

VICENTE e LÓPEZ-OSSORIO argumentam, nesse sentido, que a depender 

do contexto essas taxas de erro serão mais ou menos aceitáveis, citando o exemplo de 

aplicação de medidas protetivas em relação à vítima pela autoridade policial
293

, em que 

não ocorreriam limitações significativas de direitos fundamentais – sobretudo da 

liberdade do suposto agressor –, diversamente da predição realizada em contexto 

forense para sustentar decisões judiciais que importarão em prisão ou internamento do 

indivíduo (2016, p. 135). 

No mesmo caminho, DOUGLAS e colaboradores argumentam que evitar 

falsos positivos pode ser mais importante em países com “práticas de detenção menos 

humanas”, dado que quanto piores as condições de detenção, maior o dano que os falsos 

positivos tenderiam a causar ao indivíduo (2016, p. 135 – tradução livre). De outra face, 

a escolha de mecanismos com alto índice de falsos positivos poderia ser equilibrada 

com o proferimento de sentenças mais proporcionais, ficando dentro do limite 

estabelecido para a reprovação a determinado delito (DOUGLAS et al., 2016, p. 136)
294

. 

GARAY esclarece, outrossim, que a opção político-criminal também se 

verifica na formulação de uma nota de corte, ponto em que um instrumento passa a 

indicar um risco baixo, moderado ou alto de reincidência, apontando para um 

determinado equilíbrio entre sensibilidade e especificidade, bem como entre falsos 

positivos e falsos negativos (2014, p. 31)
295

.  
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 E questiona “¿Puede en un Estado de Derecho que proclama la libertad como valor superior del 

ordenamiento jurídico admitirse que sea de mayor valor el interés de la sociedad en protegerse frente a la 

eventual comisión de indeterminados delitos graves (no sabemos cuántos serían, ni cuáles en concreto, ni 

cuándo se cometerían, ni si en realidad llegarían finalmente a cometerse), que el derecho a la libertad no 

sólo del autor peligroso sino también el de otros dos sujetos no peligrosos?” (GARAY, 2014, p. 56) 
293

 Para um exemplo de utilização de avaliações de risco no contexto policial, veja-se ALMEIDA e 

SOEIRO (2010). 
294

  Acrescentam os autores que “for each context, we must first decide what kind of precision to 

prioritize to what degree and then select a tool that reflects that priority. Unfortunately, in the absence of 

reliable data, it is not possible to make the last decision with confidence” (DOUGLAS et al., 2016, p. 

136). 
295

 Nesse sentido, GARAY traz o exemplo de uma pesquisa espanhola, desenvolvida a partir dos laudos 

psicológicos forenses emitidos nos Juizados de Vigilância Penitenciária de Madri em que se verificou que 
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Oportuno retomar, no ponto, o exemplo da validação brasileira do PCL-R, 

em que inobstante se utilize como nota de corte em âmbito internacional 30 pontos, foi 

estabelecido como demarcação para a população brasileira apenas 23 pontos (RIBEIRO; 

CORDEIRO, 2013, p. 152), mesmo sob o risco de incremento do número de falsos 

positivos.  

Tem-se, ademais, o “medo social do falso negativo”, que influencia não 

somente a nota de corte atribuída aos instrumentos, como também um comportamento 

mais conservador por parte do responsável pela estimação de risco (VICENTE; 

LÓPEZ-OSSORIO, 2016, p. 135).  

Veja-se, a título de exemplo, o caso retratado por PALOMBA, em que após 

parecer favorável em exame de cessação de periculosidade (risco muito baixo de 

reincidência criminal) emitido por dois psiquiatras forenses, o agente cometeu mais de 

dez homicídios (2017, p. 39). Afiançar um baixo risco de reincidência torna-se, 

portanto, um severo ônus ao médico psiquiatra
296

. 

Essas, assim denominadas, escolhas de política criminal refletem, de uma 

forma ou de outra, a macrorrelação entre Direito Penal e risco, cujos contornos atuais 

merecem ser retomados, ainda que sucintamente, no próximo item, antes de avançar 

para ponderações sobre distribuição do risco entre sociedade e infratores. 

 

5.4. Direito Penal e risco 

 

                                                                                                                                                                          
“teniendo en cuenta las graves consecuencias sociales y personales de estos delitos [violentos], no se 

deben realizar propuestas favorables si no se cuenta con todas las condiciones evaluadas a favor, ya que 

en estos casos debe primar la seguridad. El riesgo que se asuma debe ser mínimo. Es necesario controlar 

al máximo el riesgo para evitar nuevas víctimas. Obviamente, al establecer criterios rigurosos puede darse 

el caso de que penados que ya pudiesen obtener beneficios penitenciarios no los obtengan en un primer 

momento. Sin embargo, como hemos dicho, consideramos que debe prevalecer en estos casos el valor de 

seguridad” (apud, 2014, p. 32-33). 
296

 O autor, conhecido psiquiatra forense brasileiro, chega a sugerir a corresponsabilização dos peritos-

médicos, in verbis: “na nossa maneira de entender, os mais de dez assassinatos que se seguiram, todos 

praticados pelo examinando, deveriam também ser atribuídos a esses profissionais incompetentes, 

assassinos culposos dessas dez vítimas, que pagaram com a vida a ignorância desses dois médicos” 

(PALOMBA, 2017, p. 39). Dessa forma, criar-se-ia um ônus elevadíssimo ao perito psiquiatra que, ao 

menos indiretamente, se responsabilizaria pela liberação de um indivíduo potencialmente perigoso. Como 

observa SÁNCHEZ, os psiquiatras “tendían a mantener su diagnóstico de peligrosidad (overpredicting 

dangerousness), para no correr el riesgo de que tuvieran lugar nuevos delitos tras la concesión de la 

libertad al delincuente” (2001, p. 702). 
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A temática ora em foco está longe de se encontrar restrita ao âmbito dos 

doentes mentais infratores. De fato, o problema do risco insere-se, cada vez mais, em 

diversas searas do Direito Penal, mostrando-se proeminente nos campos do Direito 

Penal ambiental (BUGALHO, 2007, pp. 02-03) e econômico (SILVEIRA, 2006, pp. 19-

63), por exemplo. 

No entanto, apesar de um “Direito Penal do risco” estar associado, via de 

regra, aos avanços tecnológicos alcançados pela sociedade e aos riscos a eles inerentes 

(SÁNCHEZ, 2001, pp. 27-28)
297

, pode-se extrair um aspecto de relevo para o objeto 

deste estudo, que é a sensibilidade contemporânea ao risco (SÁNCHEZ, 2001, p. 37). 

Nas palavras de SÁNCHEZ, sob uma perspectiva subjetiva, a sociedade atual “pode ser 

definida ainda melhor como a sociedade da ‘insegurança sentida’ (ou como a sociedade 

do medo)”, haja vista que uma das características mais marcantes das sociedades pós-

industriais é a “sensação geral de insegurança” (2001, p. 32 – tradução livre).  

Por outro lado, o autor coloca que a medida dessa insegurança dificilmente 

corresponderá à existência objetiva de riscos incontroláveis (ou de difícil controle) e que 

possam afetar as pessoas de forma efetiva e imediata, de modo que “a vivência subjetiva 

dos riscos é claramente superior a própria existência objetiva dos mesmos”
298

, em parte 

em função do modo de agir dos meios de comunicação de massa, nem tanto criando 

como reforçando e estabilizando medos já existentes (SÁNCHEZ, 2001, pp. 36-37 e 40 

– tradução livre)
299

. 

Diversos autores ressaltam, por sua vez, que não se poderia afirmar que no 

momento atual a sociedade vive em um contexto de maiores riscos do que antes, 

especialmente no que concerne ao risco de lesão aos bens jurídicos penalmente 
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 Tendo em vista as limitações deste estudo, no que se refere ao tema da “sociedade de risco” 

propriamente dita, remete-se ao trabalho seminal de BECK (2011). 
298

 Não obstante o autor refira-se, sobremodo, aos riscos de uma sociedade tecnológica, não se vislumbra 

motivo para desconsiderar tais conclusões no contexto deste estudo, dado que se trata da mesma 

sociedade em seu recorte temporal atual. Por outro lado, não se está a incorrer na confusão entre riscos 

diversos apontada por RIPOLLÉS (2005), tendo em vista que se busca ressaltar apenas a apreensão 

subjetiva dos riscos na sociedade pós-industrial. 
299

 “Ello da lugar, en unas ocasiones, directamente a percepciones inexactas; y en otras, en todo caso, a 

una sensación de impotencia. A mayor abundamiento, por otro lado, la reiteración y la propia actitud 

(dramatización, morbo) con la que se examinan determinadas noticias actúa a modo de multiplicador de 

los ilícitos y las catástrofes, generando una inseguridad subjetiva que no se corresponde con el nivel de 

riesgo objetivo” (SÁNCHEZ, 2001, p. 38). 
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tutelados (BOTTINI, 2013, p. 22)
300

. Claramente ao lado dos avanços tecnológicos 

característicos desta era, subjacentes às novas formas de produção e de desenvolvimento 

econômico, a criar riscos antes inexistentes, está, como já dito, uma sociedade mais 

sensível à problemática do risco, a buscar enfrentá-lo de todos os meios possíveis, 

sobremaneira por meio do Direito Penal (SÁNCHEZ, 2001, p. 40). Nesse sentido, 

observa SANTOS que sempre se viveu “em sociedades de risco; o que mudou ao longo 

dos séculos foram os tipos de risco e os modos de os prevenir ou de lhes minimizar as 

consequências” (2001). 

Enfim, se por um lado há que se constatar que o risco, medo ou insegurança 

relativos aos doentes mentais infratores não são propriamente recentes ou relacionados, 

diretamente, ao avanço da sociedade pós-industrial – dado que povoam o imaginário 

ocidental há alguns séculos –, de outro, entretanto, nunca o corpo social esteve tão 

fragilizado e vulnerável a qualquer tipo de risco
301

, o que torna ainda mais complexo o 

debate quanto às condutas dos inimputáveis e semi-imputáveis infratores e seu 

dimensionamento dentro de margens razoáveis. 

Como bem observa ANTUNES, ao se remeter a um “direito penal da 

perigosidade”, que será abordado no próximo capítulo, cuida-se de um “direito penal da 

segurança”, isso porque “criminalidade e medo da criminalidade marcam a 

contemporaneidade” e passaram a ter eco em uma “política criminal de segurança” 

(2016). 

Subjaz ao tema, assim, a questão do medo, que alimenta as legislações 

criminais de emergência ao mesmo tempo em que é alimentado pela produção midiática 

sensacionalista, que encontra um de seus cumes nos doentes mentais infratores e suas 

condutas imprevisíveis. Como aponta BRANCO, a própria noção de periculosidade 

traduz não somente a expectativa e a probabilidade, mas um temor de um novo evento 

criminoso (2010). 
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 Nas palavras do autor, “a sociedade atual caracteriza-se como uma sociedade de riscos. Isso não 

significa a existência de perigos maiores na atualidade do que no passado. Significa [...] uma diferente 

percepção do risco, e uma relação distinta com a ideia de perigo, que confere um novo papel ao direito 

penal e aos demais discursos jurídicos que nela se produzem” (BOTTINI, 2013, p. 22). 
301

 Segundo DIETER, “os medos globais – epidemias, AIDS, câncer, desastres naturais, revoluções, crises 

econômicas etc. – são apresentados e discutidos fundamentalmente a partir da noção de risco, fato que 

ultrapassa culturas muito distintas e sinaliza, com isso, a existência de um imperialismo da probabilidade” 

(2013, p. 30). 
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Merece menção, no contexto brasileiro, a seguinte advertência de 

YAROCHEWSKY e COELHO, no sentido de que, 

não obstante o seu aparecimento restrito no tocante à legislação penal, 

o que se observa é que a periculosidade criminal tem informado cada 

vez mais as políticas criminais adotadas, que caminham no sentido de 

prevenir as condutas perigosas e não de reprimi-las. Este cenário, 

gerado especialmente pelo fenômeno da sociedade do risco, acaba por 

aproximar o direito penal, até então do fato, do direito penal do autor, 

revelando aspectos totalitários (2013, p. 23). 

A esse fenômeno soma-se a lógica atuarial que tem avançado sobre o 

discurso do Direito Penal
302

. DIETER, em aprofundado estudo sobre o tema, aduz que 

existiriam três perspectivas contemporâneas para a política criminal: o populismo; “o 

apelo à justiça global” e o “gerencialismo” (managerialism). Pondera o autor que “a 

mais expressiva é a última, desenvolvida sobre o modelo econômico de gestão do risco 

(‘risk management’), promovida pelo princípio da eficiência e instrumentalizada pela 

lógica atuarial” (DIETER, 2013, p. 19). 

Desse modo, na perspectiva do autor, abandona-se a busca pela 

compreensão do crime e dos processos de criminalização pela “pesquisa estatística 

sobre os fatores de risco associados à criminalidade”, ou seja, “desiste-se de buscar uma 

solução para a questão criminal”, nada mais sendo possível que “gerenciar o problema” 

de forma pragmática (DIETER, 2013, p. 21). Dessa forma, a retórica do risco seria 

responsável pela “lubrificação ideológica” das engrenagens da política criminal 

(DIETER, 2013, p. 19). 

Ante o panorama exposto, no que interessa a este estudo, importa ressaltar a 

relação entre risco e Direito Penal, sobretudo destacando como o primeiro tem se 

aderido ao segundo, de forma que a função primária do sistema repressivo se torna a 

contenção ou ao menos o controle dos riscos existentes no meio social. Busca-se 

apontar, enfim, como a ideia de risco orienta a análise probabilística e como a isso 

subjaz o próprio medo social
303

. 
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 “A expressão lógica atuarial remete à adoção sistemática do cálculo atuarial como critério de 

racionalidade de uma ação, definindo-se como tal a ponderação matemática de dados – normalmente 

inferidos a partir de amostragens – para determinar a probabilidade de fatos futuros concretos” (DIETER, 

2013, p. 30). 
303

 Vale relembrar a origem embrionária do termo periculosidade na expressão italiana temibilità 

(temibilidade), calcada na ideia de temor (MATSUDA, 2009, p. 03). 
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Com essa visão global da relação entre Direito Penal e risco, que atinge um 

ponto crucial na aferição da periculosidade criminal, ou melhor, na avaliação de risco 

de violência, necessário analisar quais são os limites dessa forma de atuação, compondo 

a questão de sua legitimidade na intervenção criminal. 

 

5.5. Da distribuição do risco entre sociedade-imputável e sociedade-inimputável 

 

Como se observa facilmente, a todo o momento em que um condenado é 

libertado, seja por qual motivo for, a sociedade assume algum risco em relação à 

reiteração criminosa desse agente, que se suporta com esteio no dever de reintegrá-lo ao 

meio social. Ocorre, em verdade, uma ponderação, ou mesmo um cálculo, entre o 

legítimo anseio social por segurança e o direito do infrator a pertencer novamente à 

sociedade, com oportunidade de desenvolver uma nova vida dali em diante.  

Nas palavras de SÁNCHEZ, deve-se considerar, segundo um critério de 

proporcionalidade, o momento em que o risco de reincidência criminal passa a ser 

assumido pelo corpo social, “como parece razoável que se tenha lugar no marco de um 

Estado de Direito que disponha de uma distribuição equilibrada de cargas entre 

indivíduo e sociedade” (2001, p. 709 – tradução livre).  

No entanto, o risco representado por determinados infratores perigosos seria 

considerado intolerável ante a especial sensibilidade da população, sobretudo em razão 

de sua imprevisibilidade e danosidade, para as quais os cidadãos não conseguiriam se 

proteger como habitualmente o fazem (PRATT, 2001, pp. 112-113). Note-se que esse 

risco tem efeitos generalizados e localizados, pois um risco que dificilmente afeta um 

indivíduo concreto conforma um perigo que pode afetar qualquer pessoa (PRATT, 

2001, p. 113). 

Desse modo, como alerta SÁNCHEZ, em alguns casos a sociedade não 

estaria disposta a assumir qualquer porcentagem do risco de reincidência, que deveria 

recair exclusivamente sobre o infrator, submetendo-o a “intervenções de segurança de 

máxima intensidade”, o que é no mínimo questionável sob a perspectiva do já apontado 

princípio da proporcionalidade (2001, p. 707 – tradução livre). 
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Trata-se, sem dúvida, de uma ponderação de política criminal, que se reflete 

na questão da eficácia dos limites e garantias penais no combate à criminalidade, mais 

especificamente se determinada população estaria disposta a renunciar em alguma 

medida à segurança ou prevenção em favor da sua efetividade (RIMO, 2009, p. 120). 

Deve-se ter em mente, por outro lado, que o referido sopesamento deverá ocorrer em 

um momento de oportunidade, não ao sabor do último “acontecimento trágico”, a fim 

de compatibilizar uma legítima expectativa de segurança com as garantias 

constitucionais que todos devem desfrutar, incluindo os infratores penais 

(RODRÍGUEZ, 2008, p. 03).  

Assim, tendo em vista a chave de leitura ora proposta, todos os elementos 

apresentados neste estudo, até o momento, confluem para uma questão que se entende 

primordial: os doentes mentais infratores, em função de um suposto risco de 

reincidência criminal, mereceriam um tratamento diferente e, por vezes, mais gravoso 

que o aplicado aos imputáveis?
304

  

Dentro dessa perspectiva, abrem-se duas ordens de análises, representadas 

pelas seguintes perguntas: i) os inimputáveis e semi-imputáveis psíquicos apresentam 

um risco de reincidência superior a ponto de justificar que permaneçam internados até, 

na melhor das hipóteses, o correspondente à pena máxima cominada ao ilícito-típico 

que praticaram? Por outro lado, ii) se a constrição sob a liberdade se mantem com 

fundamento no risco de conduta futura de determinado indivíduo, há confiabilidade 

suficiente em tal mecanismo, a fim de justificar os longos períodos de internação 

encontrados na realidade brasileira? 

No que concerne à primeira indagação, sentencia ANTUNES que o risco de 

encerrar uma medida de segurança quando o agente ainda é “criminalmente perigoso” é 

“afinal, o mesmo risco que a sociedade corre quando, finda a duração máxima da pena, 

liberta um delinquente por tendência” (1998, p. 57).  

De fato, não foram outros os dados encontrados neste estudo, haja vista que 

em relação aos imputáveis os valores das taxas de reincidência, na realidade brasileira, 

variaram entre 80% (PINESCHI; SOUZA, 2017, p. 42) e 24,4% (IPEA, 2015, p. 23), 
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 Pergunta semelhante à formulada por HUDSON (2009, p. 04). Tem-se aqui como mais gravoso não 

somente em função da forma usualmente precária em que são executadas as medidas de segurança no 

Brasil, mas, principalmente, considerando o largo limite temporal de sua aplicação, potencialmente 

superior ao aplicado aos imputáveis que cometeram os mesmo ilícitos-típicos. 
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enquanto entre os inimputáveis ficaram em 59% (MOSCATELLO, 2001, p. 35) e 2,0% 

(CIA, 2011, pp. 158-190). Observe-se que, inobstante as já mencionadas variações do 

conceito de reincidência – ora mais amplo, ora mais restrito –, o que se tem, em geral, é 

uma taxa inferior de reincidentes inimputáveis e semi-imputáveis psíquicos no contexto 

nacional, ao contrário do que pressupunha o senso comum em torno das medidas de 

segurança criminais.  

Conforme novamente ANTUNES, 

às certezas da psiquiatria biológica e positivista contrapõe-se hoje um 

discurso que garante taxas mais baixas de criminalidade violenta entre 

portadores de anomalia psíquica do que entre indivíduos que não 

padecem de anomalia psíquica ou, pelo menos, taxas idênticas entre 

uns e outros, defendendo-se que a anomalia psíquica é um fator de 

risco idêntico a outros (à idade, ao sexo, ao consumo de bebidas 

alcóolicas ou de estupefacientes). Admitem outros, taxas mais 

elevadas apenas entre os portadores de anomalia psíquica grave (casos 

de psicose esquizofrênica ou de psicose paranóide) E, ainda aqui, 

segundo alguns autores, apenas quando estes doentes estão 

descompensados, não deixando mesmo de salientar que os doentes 

esquizofrênicos compensados constituem um exemplo de perigosidade 

criminal igual (ou mesmo inferior) à da população dita normal (2003, 

p. 101)
305

. 

Vale mencionar, nesse sentido, a observação de MOSCATELLO de que 

alguns dos fatores que contribuem em geral para a reincidência dos doentes mentais 

infratores é a ausência de suporte psiquiátrico extramuros, oferecido pelo Estado, a fim 

de permitir o acompanhamento dos liberados (2001, p. 35). Dessa forma, esses 

indivíduos reincidem significativamente menos em hipóteses em que a desinternação é 

acompanhada de políticas públicas de cuidado e reinserção social, como o caso do PAI-

PJ do TJMG, em que a taxa de reincidência verificada é de apenas 2% (BARROS-

BRISSET, 2010b, p. 127)
306

. 

Portanto, apesar dos poucos dados encontrados e de sua variação, a resposta 

à primeira questão parece ser negativa, não se vislumbrando elementos concretos 
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 Há estudos que apontam, inclusive, que os doentes mentais cometeriam menos crimes que o restante 

da população (OLIVETO, 2014), aspecto que será mais bem retratado no capítulo seguinte. 
306

 De fato, como aponta DINIZ, o referido programa tem como objetivo “acompanhar regularmente a 

aplicação das medidas de segurança, inserindo os inimputáveis por doença e deficiência mental em 

serviços assistenciais de saúde de acordo com a Lei da Reforma Psiquiátrica, a Lei 10.216, de 2001, 

sendo uma alternativa à restrição de liberdade” desses indivíduos em HCTPs (2013, p. 10). 
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significativos a justificar um tratamento diferente do aplicado aos imputáveis no que 

concerne ao efetivo risco de reincidência delitiva.  

Não faria sentido, por conseguinte, sob o ângulo da prevenção especial 

negativa, “punir” alguém inimputável (ou semi-imputável), não reprovável, com a 

sanção máxima cominada ao delito (restrição por período máximo da liberdade 

individual), quando ao imputável, reprovável por sua conduta, dificilmente se chegaria 

perto do limite máximo de reprimenda cominada ao injusto penal
307

. 

De outra face, tendo em vista os anseios de previsibilidade e de um grau 

significativo de certeza característicos de um Direito Penal garantista, tem-se a segunda 

indagação formulada neste item, sobre a eficiência preditiva dos instrumentos 

apresentados neste estudo, sobretudo dos sofisticados modelos atuariais e clínicos 

estruturados, que fundamentariam a implantação e manutenção das medidas de 

segurança sob o argumento da periculosidade criminal, ou melhor, do risco de 

violência. 

Como as fragilidades e limitações dos mecanismos de prognóstico da 

reincidência já foram exaustivamente apontados, sobremodo no item 5.3 supra, cumpre 

aqui se concentrar nos resultados obtidos pelas ferramentas tidas como mais avançadas, 

haja vista terem aparentemente superado o primevo juízo clínico não estruturado. 

Observe-se, inicialmente, que se na década de 1970 estudos apontavam para 

taxas de falsos positivos da ordem de 97% (STEADMAN, 1973, p. 190), pesquisas mais 

recentes, realizadas no século XXI, apresentam taxas de falsos positivos que alcançam 

entre 70% e 58,5% (GARAY, 2014, p. 21-22), valores elevados sob qualquer 

perspectiva
308

.   

Outros dados coletados, por sua vez, são no sentido de que uma 

considerável sensibilidade, capacidade de identificar como futuros reincidentes os que 

de fato reincidiram – o HCR-20, por exemplo, chega a atingir 0,92, cf. meta-análise de 

FAZEL e colaboradores (2012) –, convive com uma taxa de falsos positivos que supera, 

                                                           
307

 Há autores que apontam, inclusive, para um “fetichismo da pena mínima”, ou seja, para a “tendência 

de imposição da pena mínima pelos juízes, de forma indiscriminada, eximindo-se da fundamentação” 

(FERREIRA, 2014, p. 118), fato que exasperaria ainda mais a discrepância em relação à situação dos 

doentes mentais infratores.  
308

 Como observa GARAY, diversos autores afirmam que “a pesar de toda la investigación y los estudios 

publicados en las últimas décadas, no estamos hoy mucho mejor en cuanto a la posibilidad de predecir el 

comportamiento violento o criminal de lo que estábamos hace 30 años” (2014, p. 27). 
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por diversas vezes, o acaso, fazendo com que os métodos mais errem que acertem em 

seu prognóstico de reiteração – valor preditivo positivo entre 0,23 e 0,52 (FAZEL et al., 

2012) –, ao custo da restrição da liberdade de inúmeros indivíduos “não perigosos”. 

Dessa forma, a perícia médica não deveria servir meramente para 

“apaziguar consciências”, mas como uma forma de comprovação empírica das 

probabilidades de reincidência criminal (GARAY, 2014, pp. 50-51). É necessário um 

mínimo de solidez para que a análise judicial se sustente nos instrumentos de aferição 

apresentados. 

Nesse sentido, ainda que se referindo ao contexto dos imputáveis e do 

exame criminológico em execução penal, aplicáveis, analogicamente, as ponderações 

formuladas por SÁ: 

O prognóstico de reincidência, em si, é hoje praticamente 

insustentável. Não por motivos ideológicos e panfletistas, do tipo: 

ninguém tem o direito ou condão de pôr-se a adivinhar o 

comportamento futuro de alguém, todos nós podemos cometer crimes 

amanhã ou depois [...] O prognóstico é parte que naturalmente se 

segue a um diagnóstico, seja na Medicina em geral, seja na 

Psiquiatria, seja na Psicologia, seja, por certo, no próprio Serviço 

Social, em seus estudos de caso. [...] O problema [...] é que, pela 

expectativa e exigência do Judiciário e da própria lei (quando previsto 

em lei), ele deve se fazer em termos bastante específicos e oferecer 

boa dose de certeza sobre a probabilidade do comportamento 

criminoso se repetir ou não, no futuro. Ocorre que o contexto passado 

é conhecido (para a formulação do diagnóstico), o contexto futuro não 

é conhecido (para os fins do prognóstico). Assim, de um lado, essa 

dose de certeza sobre a probabilidade de ocorrência de um 

comportamento específico no futuro oferece o risco de ser enganosa 

[...]. Por outro lado [...] trata-se de uma manifestação técnica que, 

oferecendo um respaldo enganosamente seguro ao Judiciário, vai 

motivar e fundamentar decisões que são vitais para o examinando 

(2013, p. 207)
309

. 

Não se pode ignorar, portanto, que se poucos futuros reincidentes escapam 

ao crivo da avaliação de risco de violência (sensibilidade alta), muitos serão capturados 

injustamente (falsos positivos), o que pende para uma distribuição desequilibrada dos 
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 No mesmo sentido, “las operaciones en que se basa la evaluación corresponden a estimaciones basadas 

en indicadores que realmente estén relacionados con y sólo con los procesos y mecanismos que 

constituyen ese concepto y que, como hemos visto al referirlos a la peligrosidad, son confusos y borrosos. 

Es cierto que muchas propiedades psicológicas y clínicas lo son y que esto dificulta su evaluación, pero si 

esto es tolerable en la clínica (donde el objetivo es el tratamiento), no lo es tanto en la ciencia forense, 

donde la precisión y validez de la predicción es más importante” (ANDRÉS-PUEYO, 2013, p. 498). 
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riscos entre sociedade e inimputáveis (ou semi-imputáveis), sobrecarregando estes 

últimos em prol da sensação de segurança do corpo social. 

Em síntese, não se observa, ao menos sob a ótica apresentada neste capítulo, 

uma justificativa plausível para um tratamento mais gravoso aos inimputáveis e semi-

imputáveis infratores. Os argumentos a favor de um prolongamento da sanção criminal 

para além do que seria aplicado ao imputável demandariam, ao menos, fortes elementos 

de que os inimputáveis reincidem mais e, sobretudo, que os instrumentos hoje utilizados 

fossem capazes de estimar, com um grau mínimo de razoabilidade, o comportamento 

futuro do agente, eixo fundamental seja do conceito de periculosidade criminal ou da 

avaliação de risco de violência.  

Se é certo que a distribuição do risco sempre será uma opção de política 

criminal, também é correto afirmá-la como mais ou menos justa, mais ou menos 

condizente com os valores que devem reger um Estado Democrático e de Direito. Logo, 

no caso em tela, não se vislumbram motivos concretos, para além do medo social 

exacerbado pela sociedade contemporânea, que autorizem um tratamento diverso a 

imputáveis e inimputáveis e, por via de consequência, uma diferente distribuição do 

risco entre eles e a sociedade em que vivem. 
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6. DO DIREITO PENAL DA PERICULOSIDADE 

 

Sob o título de Direito Penal da periculosidade, este último capítulo, visando 

retomar os demais e servir de síntese ao que se pretende formular com este estudo, 

abordará um pouco mais desse ramo jurídico excepcionalmente desenvolvido para os 

doentes mentais infratores, buscando investigar, em especial, sua adequação à matriz 

garantista que informa, ou deveria informar, o Direito Penal brasileiro.  

Com esse objetivo em mente, será tratada, em um primeiro momento, a 

distinção entre Direito Penal do fato e Direito Penal de autor, com o escopo de 

consolidar o que se entende por este último, para, em seguida, debater se a 

periculosidade, marcadamente voltada a atributos inerentes ao agente, e a medida de 

segurança, consequência de sua constatação, configuram um viés do Direito Penal de 

autor e em que medida se pode asseverar tal qualificação. 

De outra face, analisar-se-á a relevante mudança de perspectiva trazida pela 

reforma psiquiátrica, devolvendo ao doente mental a condição de sujeito de direito e 

exigindo uma nova forma de pensar e tratar os portadores de transtornos mentais que 

praticaram um injusto penal, em superação do estigma característico da associação entre 

violência (criminalidade) e doença mental. 

Enfim, será proposta uma forma de limitação da medida de segurança 

baseada na ideia de proporcionalidade e na constatação de que alguma medida tem que 

ser imediatamente desenvolvida a fim de minorar a realidade dos inimputáveis e semi-

imputáveis submetidos à intervenção penal. 

 

6.1. Do Direito Penal de autor e do Direito Penal do fato 

 

Cumpre desenvolver, inicialmente, a distinção entre Direito Penal de autor e 

Direito Penal do fato, de forma a permitir que se verifique de qual dos dois modelos se 

aproxima o tratamento penal dos doentes mentais infratores, sobretudo diante do 

conceito de periculosidade criminal ou ainda do risco de violência, ora sustentado pela 

Psiquiatria Forense. 



185 

 

ZAFFARONI e BATISTA, ao abordarem as diferentes concepções sobre a 

relação do crime com seu autor, observam a existência de dois caminhos possíveis: um 

segundo o qual “o delito constitui uma infração ou lesão jurídica”, cujo desvalor se 

esgota no próprio ato lesivo, e outro para o qual esse seria apenas “o signo ou sintoma 

de uma inferioridade moral, biológica ou psicológica”, funcionando como uma “lente 

que permite ver alguma coisa daquilo onde verdadeiramente estaria o desvalor e que se 

encontra em uma característica do autor” (2015, p. 131).  

As teorias que se valem deste último critério conformam o denominado 

Direito Penal de autor (ZAFFARONI et al., 2015, p. 131). De acordo com 

ZAFFARONI e BATISTA: 

Este direito penal supõe que o delito seja um sintoma de um estado do 

autor, sempre inferior aos das demais pessoas consideradas normais. 

Tal inferioridade é para uns de natureza moral e, por conseguinte, 

trata-se de uma versão secularizada de um estado de pecado jurídico; 

para outros, de natureza mecânica e, portanto, trata-se de um estado 

perigoso (2015, p. 131). 

Para além da hipótese de inferioridade moral e da noção de “pecado penal”, 

tem-se o crime como manifestação de uma falha em um pequeno mecanismo 

(indivíduo) que gera perigo para o mecanismo maior (sociedade), consubstanciando um 

“estado de periculosidade”, sendo o controle estatal direcionado ao “reparo ou a 

neutralização das peças defeituosas” (ZAFFARONI et al., 2015, p. 132). Nesse sentido, 

o Direito Penal de autor, ao negar a condição de pessoas dos agentes, conformaria “o 

produto de um crítico desequilíbrio deteriorante da dignidade humana” (ZAFFARONI 

et al., 2015, p. 133). 

Por sua vez, um Direito Penal do fato – ou Direito Penal do ato, como 

preferem os autores –, em sua versão mais pura, partiria da concepção do crime como 

conflito que ocasiona uma lesão jurídica, decorrente de um ato humano fundado na 

“decisão autônoma de um ente responsável (pessoa)”, que, por esse motivo, pode ser 

censurado, ou seja, ter-lhe retribuído o mal causado na medida de sua culpabilidade, 

atuando esta como limite da pena efetivamente aplicada (ZAFFARONI et al., 2015, p. 

134). Esse modelo, apesar de não ser estritamente empregado na realidade, contribui, 

segundo os autores, para uma menor “irracionalidade e violência” da persecução penal 

(ZAFFARONI et al., 2015, p. 134). 
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Partindo desse paradigma, GOMES, MOLINA e BIANCHINI, a seu turno, 

ressaltam a existência do princípio da materialização do fato, segundo o qual o Estado 

apenas pode criminalizar “condutas humanas voluntárias que se exteriorizem por meio 

de concretas ações ou omissões, isto é, de fatos”, de forma que ninguém seja reprimido 

penalmente por seu estilo de vida ou forma de ser, por seus desejos, pensamentos ou 

cogitações, ou ainda que sua personalidade, ideologia e convicções pessoais sirvam de 

fundamento para a responsabilização criminal ou seu agravamento (2007, p. 459)
310

. 

De outra face, distinguindo culpabilidade de autor de culpabilidade pelo 

fato, OLIVÉ e colaboradores apontam que a primeira aplica-se a “sujeitos que não 

levaram a cabo comprovadamente fatos penalmente antijurídicos, mas que ao longo de 

sua vida realizaram comportamentos antissociais e imorais”, punindo o “ser de 

determinada maneira” ao invés do “ter feito algo”, como pressupõe a culpabilidade pelo 

fato (2011, p. 452)
311

. Portanto, na culpabilidade de autor o enfoque está na sua forma 

de viver ou na personalidade do agente, aplicando-se a sanção penal em função de 

“pensamentos, ideologia, manifestações de rebeldia ou qualquer conduta incômoda para 

o Poder Público ou alguns setores sociais” (OLIVÉ et al., 2011, p. 452). Para os autores, 

essa hipótese “somente têm aplicação no marco de sistemas de perigo e autoritários, que 

substituem a culpabilidade pela ideia de periculosidade social” (OLIVÉ et al., 2011, p. 

452)
312

. 

Em síntese, observa LUANA PASCHOAL que:  

No direito penal de autor não se punem comportamentos, isto é, ações, 

mas sim status, padrões e/ou condições pessoais, criminalizando-se, 

na verdade, a interioridade do indivíduo, o que tem um caráter 
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 Observam os autores, no entanto, que “o princípio da materialização do fato [...] não impede que as 

características pessoais do autor sejam levadas em conta – por razões de prevenção especial – no 

momento judicial posterior da individualização da pena ou mesmo no momento penitenciário 

(cumprimento e execução dela). Tais características pessoais (antecedentes, personalidade, etc.), portanto, 

não podem fundamentar, por si sós – e com abstração do fato cometido – a responsabilidade criminal” 

(GOMES; MOLINA; BIANCHINI, 2007, p. 463). 
311

 Assim, não faria sentido para os teóricos do Direito Penal de autor, como DAHN, falar-se em furto, 

homicídio ou usura, mas sim em ladrão, assassino e agiota, ou seja, tipos de autor, importando não a 

realização de um fato, mas a manifestação de uma personalidade (GOMES; MOLINA; BIANCHINI, 

2007, p. 461). 
312

 GOMES, MOLINA e BIANCHINI observam que “o chamado Direito penal de autor constitui a 

antítese do Direito penal do fato. Trata-se de um modelo de Direito penal ‘autoritário’ ou ‘totalitário’, que 

foi defendido, por exemplo, pela doutrina alemã do regime nazista (Escola de Kiel) [...]” (2007, 461). 

Dessa forma, “o único Direito penal compatível com o Estado constitucional e democrático de Direito [...] 

é o ‘do fato’, que exige a exteriorização de um fato ofensivo grave a bens jurídicos relevantes de 

terceiros. Fora desse limite jamais pode ter incidência o poder punitivo estatal, que deve ser contido e 

vigiado diuturnamente” (GOMES; MOLINA; BIANCHINI, 2007, p. 462). 



187 

 

nitidamente antidemocrático, discriminatório e seletivo, colocando em 

xeque a própria legitimação de todo o ius puniendi estatal (2017, p. 

15). 

Dessa forma, ressalta CARVALHO que um Direito Penal de garantias, 

marcado pela separação entre direito e moral (conforme o princípio da secularização) 

restringe a intervenção criminal ao modelo de Direito penal do fato, afastando os 

processos de criminalização incidentes diretamente sobre a “identidade moral do 

infrator” (Direito Penal de autor) (2015, pp. 252-253)
313

. 

Postas essas balizas, passa-se a tratar em que medida essa distinção entre 

Direito Penal de autor e Direito Penal do fato reflete na dinâmica do tratamento penal 

dispensado aos doentes mentais infratores.  

 

6.2. Da periculosidade como manifestação de um Direito Penal de autor: a 

perenização de um estigma 

 

Tendo em vista a distinção elaborada no item anterior e inobstante se exija a 

precedência de um injusto penal para a intervenção criminal do Estado sob a forma de 

medida de segurança (PRADO, 2015, p. 562) – escapando à periculosidade social 

outrora abordada neste estudo –, não se pode ignorar a aproximação concreta entre 

periculosidade criminal e o que se buscou conceituar como Direito Penal de autor
314

. 

De fato, serão as características do indivíduo, sobretudo o perigo 

representado por sua condição, que funcionarão como justificativa para aplicação das 

medidas de segurança. O fato ilícito-típico, em que pese fundamental, não será a efetiva 

causa da intervenção penal, mas sim a periculosidade do autor, que invariavelmente 
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 “O que JAKOBS denomina de Direito penal do inimigo [...] nada mais é que um conjunto normativo 

que retrata uma nova modalidade de Direito penal de autor, que pune o sujeito pelo que ele ‘é’ (criminoso 

habitual, profissional, organizado, que refuta a legitimidade do ordenamento jurídico de modo 

permanente), não pelo que fez; [...] A máxima expressão do Direito penal de autor deu-se durante o 

nazismo, desse modo, o Direito penal do inimigo relembra esse trágico período; é uma nova 

‘demonização’ de alguns grupos de delinquentes” (GOMES, 2017). 
314

 Aliás, tal aproximação com o Direito Penal de autor não é uma exclusividade das medidas de 

segurança criminais. Veja-se, a título de exemplo, alguns dos critérios de aplicação da pena aos 

imputáveis, sobretudo as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal brasileiro (PASCHOAL, 

2017, p. 16). No mesmo sentido, julgados do Superior Tribunal Justiça afirmando a análise da 

personalidade do agente como “resquício do superado direito penal do autor, em detrimento do direito 

penal dos fatos” (AgRg no HC 443.391/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado 

em 05/06/2018, DJe 08/06/2018). 
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escora-se em suas características biopsicológicas, relegando a conduta a um mero 

sintoma de um comportamento patológico que aciona o aparato repressivo estatal
315

.  

Como assevera PACHECO, com base em FOUCAULT,  

a periculosidade na criminologia e teoria da penalidade do século XIX 

significa que o indivíduo é considerado pelas suas virtualidades e não 

por seus atos: não é a violação de uma infração específica que é 

efetivamente julgada, mas as virtualidades de comportamento que 

estariam implicadas nessa infração (2014, p. 63). 

Não se vislumbram significativas mudanças em relação a esse panorama, 

pois o doente mental infrator configura o “inimigo interno” a ser combatido (BRANCO, 

2010) pela política de neutralização das medidas de segurança. Muito mais do que 

efetivamente fez, teme-se o que será capaz de fazer se mantido em liberdade, de forma 

que até mesmo atos de menor gravidade – tais como contravenções penais e crimes 

praticados sem violência – serão igualmente capazes de gerar uma longa segregação do 

doente mental
316

. Nesse sentido, veja-se o quanto decidido em acórdão do Superior 

Tribunal de Justiça, cuja ementa se transcreve: 

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 

NÃO CABIMENTO. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO 

IMPRÓPRIA. PENA DE DETENÇÃO. INTERNAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. LAUDO PSIQUIÁTRICO ATESTANDO A 

PERICULOSIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO 

AMBULATORIAL. INVIABILIDADE. APROFUNDADO EXAME 

DE MATÉRIA PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. [...] 

II - "Na fixação da medida de segurança, o magistrado não se vincula 

à gravidade do delito perpetrado, mas à periculosidade do agente, 

devendo observância aos princípios da adequação, da razoabilidade e 

da proporcionalidade" (HC 361.214/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. 

Maria Thereza de Assis Moura, DJe 16/12/2016). [...] 

Habeas corpus não conhecido. 

(HC 432.227/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) 

 

   A esse Direito Penal dos doentes mentais, acima exemplificado, subjaz a 

associação linear entre transtorno mental e violência, sobretudo à pratica de infrações 
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 Observe-se, por exemplo, a afirmação de PRADO no sentido de que “o fundamento da medida de 

segurança, sanção penal específica, é a periculosidade/perigosidade criminal, demonstrada com a prática 

pelo agente de um fato ilícito previsto na lei penal como delito” (2015, p. 561). 
316

 Como observa PRADO, “o tratamento ambulatorial tem sido visto como mera possibilidade, uma vez 

que a internação é a regra geral (art. 97 [do Código Penal])” (2015, p. 566). 
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penais, reforçada e cristalizada pelo conceito de periculosidade criminal
317

. Como 

observa OLIVETO, os doentes mentais já nascem “duplamente condenados”, pois além 

de conviverem com as dificuldades inerentes à própria enfermidade, vivem sob o 

“estigma da maldade”, dada a crença popular de que são violentos e cruéis (2014)
318

. 

Nessa senda, não são poucas as vozes na doutrina criminal e na literatura 

médica que alertam para a perpetuação de um estigma que percorre os séculos e associa 

diretamente doença mental e comportamento violento319. Tal perenização se tornaria 

mais patente com a concentração do conceito de periculosidade criminal no portador de 

sofrimento psíquico, adjetivando-o com uma qualidade que lhe seria inexorável, dado 

que, na maioria dos casos, decorrente de uma constituição biopsicológica imanente
320

. 

Assim, a reforma do Código Penal de 1984, se por um lado avançou ao 

afastar definitivamente a ideia de periculosidade como possível atributo dos imputáveis, 

ao mesmo tempo reduziu e identificou o “homem perigoso” com o doente mental321 322. 
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 Nesse sentido, “a doença mental impulsiona a qualificação do sujeito como perigoso e ser perigoso 

passa a ser fator criminógeno” em um processo de “criminalização da doença” (BRANCO, 2010). 

ANDRÉS-PUEYO destaca, por outro lado, que o próprio desenvolvimento histórico do conceito de 

periculosidade contribuiu para a associação entre delinquência violenta e enfermidade mental (2013, p. 

490). 
318

 “Es muy habitual que después de un grave suceso violento, por ejemplo un asesinato múltiple, una 

serie de agresiones sexuales en una ciudad o barrio, un secuestro con víctimas menores de edad, etc., que 

los periodistas interroguen a expertos en criminología, salud mental, penalistas, sociólogos, policías y 

otros acerca de ‘qué’ tenía o ‘cómo’ era el agresor (enfermedad mental, trastorno de personalidad...) que 

lo había llevado a cometer esos hechos criminales. Generalmente, el debate sobre las razones del crimen 

se sitúa entre dos polos: el individuo está “loco” (mad) o es “malo” (bad). Cuando se descubrió el 

sobrecogedor caso del secuestrador/violador de su propia hija en Austria (el llamado en la prensa “el 

monstruo de Amstetted”), en 2009, el director de un importante hospital psiquiátrico de Madrid, cuando 

fue entrevistado por un periodista dijo que este caso es propio de un ‘malvado’ no de un ‘enfermo 

mental’. Destacó que detrás de este suceso se encontraba la ‘maldad humana’ y no la enfermedad mental” 

(ANDRÉS-PUEYO, 2013, p. 484). 
319

 Nesse sentido, CINTRA JUNIOR (2001), CARVALHO (2015), GATTAZ (1999) e KARAM (2002). 

“Ao longo da história da psiquiatria, podemos perceber que o louco-criminoso nos aparece como um 

homem representante do imponderável, ser ‘associal’ e ‘selvagem’, aquele que foge às leis e às normas. 

Esse louco-criminoso é apresentado como regido pelas paixões, pelos instintos mais cruéis e, em 

decorrência, seu ato aparece como incompreensível: falta um motivo racional, faltam a culpa e o 

remorso” (PERES, 1999, p. 123). 
320

 Refere CINTRA JUNIOR que a exclusão do enfermo mental possui diversas faces, implicando: “1) a 

exclusão jurídica (pela interdição); 2) a exclusão nos assuntos do círculo familiar (os segredos, os pactos 

de dependência, a vergonha, a construção permanente de fracassos); 3) a exclusão no trabalho (a 

aposentadoria por doença incapacitante, a noção de emprego ‘de favor’); 4) a exclusão no processo 

educacional (o estigma das classes especiais ou do apontamento pelos colegas da situação de 

hipossuficiência); 5) a exclusão terapêutica (hospitais psiquiátricos)”, sendo esta última a mais gravosa de 

todo o processo de segregação do doente mental (2001). 
321

 Como alerta COHEN, “em 1984, a Parte Geral do nosso Código Penal foi revista, e passou-se a 

reservar a qualificação de periculosidade [...], de forma muito preconceituosa, apenas para os doentes 

mentais que venham a infringir a Lei (C.P. art. 97). Em outras palavras, a medida de segurança fica 

restrita hoje apenas para os doentes mentais que forem considerados penalmente inimputáveis, o que 

acaba vinculando a periculosidade social às doenças mentais e estigmatizando os portadores das mesmas. 
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Essa estigmatização, aponta GATTAZ, é o maior obstáculo para a reintegração social 

do portador de sofrimento psíquico (1999)323, potencializado pela crença na 

“cronicidade” da periculosidade atribuída ao agente (ANDRÉS-PUEYO, 2013, pp. 490-

491 – tradução livre).     

De outro giro, MITJAVILA e MATHES asseveram que “não existe 

consenso na literatura médica sobre as relações entre doença mental e criminalidade, do 

ponto de vista do valor etiológico da primeira para predizer a segunda” (2012, p. 1.378). 

E alertam que tal constatação não tem resultado em qualquer impedimento para que os 

juristas continuem a atribuir à psiquiatria “o caráter de único saber com competência 

técnica e amparo legal para determinar a periculosidade criminal de indivíduos 

diagnosticados como doentes ou portadores de transtornos mentais” (MITJAVILA; 

MATHES, 2012, p. 1.378). 

Aponta VALLENAS, a seu turno, que a afirmação de uma “inerente 

periculosidade” dos doentes mentais não se sustenta ante os novos conhecimentos na 

área da Psiquiatria, carecendo de embasamento científico e refletindo uma “distorção 

funcional”, calcada na “crença de que a loucura e o louco são intrinsecamente perigosos 

para a sociedade” (2005, p. 90)324. Ademais, segundo o autor, 

                                                                                                                                                                          
Assim, com essa mudança do nosso código, no Brasil apenas os doentes mentais passaram a ser 

considerados perigosos. Isto fez com que o público leigo muitas vezes tenha feito uma associação errônea 

entre doença mental e criminalidade” (1999). 
322

 Para DORNELLES, o “'homem perigoso” nada mais é do que “uma versão de verdade construída 

pelos sentidos utilitários do preventivismo criminal. Ele traduz apenas uma outra forma de a sociedade 

relacionar-se com a loucura e com os desajustamentos do homem social” (2012, p. 53). 
323

 De acordo com FERREIRA, estigma pode ser entendido como marca ou sinal infamante (1986, p. 

721), ao que MICHAELIS complementa como sendo a “marca infamante feita com ferro em brasa, 

geralmente em escravos ou criminosos” (2018), tendo-se, de qualquer forma, o registro de uma condição 

ou conduta que adere ao indivíduo. Esse estigma, ademais, persistirá aderido ao doente mental mesmo 

após a desinternação, pois como observa PACHECO a polícia será “demandada para resolver qualquer 

situação, não apenas a ocorrência de novas infrações — a volta de sintomas, mudanças de 

comportamento, surtos e atitudes indesejadas são relatadas à polícia por membros da comunidade ou 

familiares, justificando a necessidade de reinternação [...] Em um dos dossiês [analisados pela autora], um 

representante da prefeitura vai à delegacia registrar que o paciente faz pichações pela cidade, incluindo 

patrimônio público, e que é perigoso porque é doente mental. Em outro, boletins de ocorrência relatam 

advogado que reclama ter sido insultado moralmente junto com juiz em panfleto do paciente e policial 

militar que relata ‘que pessoas dizem que o paciente está ameaçando pegá-lo’. Em um ofício do delegado 

ao juiz, é apenas informado que o comportamento do paciente, não especificado, vem deixando a 

população da cidade ‘intranquila e temerosa’” (2014, p. 63). 
324

 No que tange à recorrente associação realizada entre transtorno mental e perigo, a ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE afirma que “[a] grande quantidade de pessoas com transtornos mentais 

encarceradas em prisões são um subproduto, entre outras coisas, da inexistência ou disponibilidade 

reduzida de estabelecimentos públicos de saúde mental, implementação de leis que criminalizam o 

comportamento inconveniente, o falso conceito difundido de que todas as pessoas com transtornos 

mentais são perigosas e uma intolerância da sociedade com o comportamento indócil ou perturbador. 
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[a] experiência tem demonstrado que a relação entre doença mental e 

delinquência é mínima, mesmo porque a maioria dos doentes mentais 

não pratica crimes. Os doentes mentais também não são mais 

perigosos que os indivíduos ditos sãos da mesma população. 

(VALLENAS, 2005, p. 90)
325

. 

ACOSTA ressalta, outrossim, que a periculosidade não seria mais que um 

pretexto para a adoção ou manutenção das medidas de segurança
326

, consubstanciando-

se muito mais em uma legitimação, calcada no senso comum, do que em uma razão 

objetiva (1990, p. 204). Nesse sentido, HULATHDUWA afirma que “embora haja 

evidências de que certos tipos/formas de transtorno mental estão associados à 

criminalidade, não há provas conclusivas de que os crimes tenham ocorrido como 

resultado do transtorno mental” e complementa afirmando que “a grande maioria dos 

doentes mentais não é violenta”, sendo que o público, mal informado pelos meios de 

comunicação, corrobora para o estigma e discriminação que sofrem tais indivíduos 

(2017, p. 11). 

Da mesma forma, sentencia GATTAZ que, em realidade, a associação entre 

doença mental e violência (em especial, crimes violentos), ao menos na intensidade em 

que propagada, não possui base concreta e real (1999). Por outro lado, não é incomum 

apontar-se que “a prática reiterada de ilícitos penais é mais frequente entre os indivíduos 

sem qualquer comprometimento da sua capacidade de entender e querer”, não havendo 

comprovação estatística a revelar que os inimputáveis psíquicos cometam um maior 

número de crimes que os imputáveis (ULHOA, 2008, pp. 341-342). Ao contrário, como 

observa CIA: 

o número de doentes mentais que cometem injustos penais é 

significativamente menor quando comparado ao número de 

delinquentes que não sofrem do mesmo distúrbio. Estatisticamente 

falando, os crimes cometidos por enfermos mentais não são tão 

preocupantes quanto a delinquência comum. No entanto, o enfermo 

                                                                                                                                                                          
Além disso, alguns países não dispõem de tradições jurídicas que promovam o tratamento (ao invés de 

castigo) para infratores com transtorno mental. Prisões são o lugar errado para pessoas com necessidade 

de tratamento de saúde mental, já que o sistema de justiça criminal enfatiza mais a repressão e a punição 

do que o tratamento e a atenção. Onde os estabelecimentos correcionais enfatizam a reabilitação, os 

programas costumam ser inadequadamente equipados para ajudar as pessoas com transtornos mentais” 

(2001, p. 129). 
325

 Não é outra a manifestação de MATTOS (2015, pp. 202-203) e ULHOA (2008, pp. 338 e 342). 
326

 Segundo MISSAGGIA, usam-se “locuções como determinante familiar (ausência da família), 

determinante biológico (doenças tais como esquizofrenia, que não tem perspectiva aparente de cura, 

quando na verdade existem milhares de esquizofrênicos além dos muros) ou determinante psicológico 

(pacientes que não cumprem as regras da instituição, são alcoólatras ou drogadictos) como álibi para 

sustentar o conceito de periculosidade.” (2010, p. 132). 
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mental causa grande temor à sociedade, que não o quer solto pelas 

ruas (2011, p. 17). 

Esse temor decorre muito mais da imprevisibilidade das condutas 

perpetradas do que de uma necessidade real de controlar o número de crimes praticados 

pelos doentes mentais, dado que são inexpressivos (CIA, 2011, p. 17). Ademais, 

observa GARAY que a própria estigmatização ocasionada pela emissão de um 

prognóstico de periculosidade pode favorecer que o indivíduo “acabe adaptando 

consciente ou inconscientemente seu comportamento ao rótulo que recebeu (self-

fulfilling prophecy)” (2014, p. 05 – tradução livre). 

Considerando essas contundentes observações da doutrina e da literatura, 

oportuno investigar a existência de pesquisas desenvolvidas sobre a matéria, com o 

escopo de corroborar ou refutar a tese da relação efetiva entre transtorno mental e uma 

prática maior de atos violentos ou delitivos. 

GATTAZ refere, primeiramente, um estudo desenvolvido na Alemanha por 

HAEFNER e BOEKER, em que não se verificou um excesso de doentes mentais entre 

os criminosos violentos da década entre 1955 e 1964, comparados com a população em 

geral, bem como “que a idade média do doente mental criminoso por ocasião do crime 

era 10 anos maior do que a do criminoso da população em geral, sugerindo que a 

doença mental, ao contrário, retarda a expressão do ato de violência” (1999)
327

. 

Ainda de acordo com o autor: 

O grupo de pesquisa liderado por STEADMAN (1998), New York, 

não encontrou diferença na prevalência da violência em doentes 

mentais sem abuso de substâncias, comparados com a população 

geral. O risco de violência em indivíduos da população geral com 

abuso de álcool ou drogas foi duas vezes maior do que em pacientes 

esquizofrênicos sem abuso. Esse risco é potencializado quando álcool 

ou drogas coexistem em indivíduo portador de transtorno mental, 

segundo SWANSON e colaboradores. O maior risco para expressão 

de violência ocorre na combinação de abuso de álcool/drogas com 

transtorno de personalidade anti-social. Esses achados sugerem que a 

doença mental em senso estrito contribui muito pouco para a 

ocorrência de crimes de violência (GATTAZ, 1999). 
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 Algo semelhante ao que se observa entre o censo coordenado por DINIZ, cuja média etária dos 

internados em medida de segurança era de 38 anos (2013, p. 36), e o Infopen de 2016, no qual 74% da 

população carcerária em geral possui até 34 anos, sendo que 55% não superam 29 anos (BRASIL, 2017, 

p. 30). 
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No mesmo sentido, segundo ANDRÉS-PUEYO, apesar do transtorno 

mental grave ser um fator que aumenta o risco de comportamento violento, ele 

apresenta um tamanho de efeito baixo
328

, sendo geralmente associado a outro fator de 

risco relevante, como o abuso de drogas, que o permite afetar sensivelmente o risco de 

violência (2013, p. 494).  

VALENÇA e MORAES destacam, outrossim, que o comportamento 

violento também está associado a fatores contextuais e individuais, dentre eles a 

adequação do tratamento psiquiátrico, a presença de transtornos de personalidade 

comórbidos e de transtornos relacionados ao consumo de álcool e outros entorpecentes 

(2006, p. 67). De fato, segundo os autores, “pessoas que apresentam abuso de 

substâncias têm um risco de 12 a 16 vezes maior de se envolver em comportamento 

violento do que outras que não usam substâncias” (VALENÇA; MORAES, 2006, p. 

67). 

No entanto, os mesmos pesquisadores alertam que o comportamento 

criminoso se desenvolve em um processo sociocultural em que os próprios doentes 

mentais estão inseridos, de forma que “os fatores educacionais e de equilíbrio social 

contribuem para uma diminuição de comportamentos de violência na população em 

geral, assim como entre aqueles com transtornos mentais”, logo, apesar da doença 

mental poder atuar como “facilitador de comportamento violento”, não pode ser 

considerada, isoladamente, “como gerador de conduta criminal” (VALENÇA; 

MORAES, 2006, p. 67)
329

.   

Deve-se considerar, por outro lado, que o transtorno mental grave também é 

um relevante “fator de vulnerabilidade à vitimização violenta” (ANDRÉS-PUEYO, 

2013, pp. 494-495). Em estudo desenvolvido por HIDAY e colaboradores com 331 

pacientes psiquiátricos internados involuntariamente, por exemplo, verificou-se que “a 
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 “Effect size (ES), enquanto conceito estatístico, é traduzido normalmente por tamanho, dimensão ou 

magnitude do efeito e pode ser definido como o grau em que o fenómeno está presente na população [...], 

isto é, diferença efectiva na população. Assim, quanto maior for o ES, maior será a manifestação do 

fenómeno na população. Em termos práticos, o ES é uma medida que codifica a informação quantitativa 

crítica encontrada nos estudos, ou seja, permite estabelecer a diferença real entre grupos [...] De modo 

genérico, poderemos referir que estas medidas vêm de algum modo dar resposta à significância prática 

dos resultados, seja clínica ou educacional” (LOUREIRO; GAMEIRO, 2011, p. 157). 
329

 Assim, “é importante que os serviços de saúde mental trabalhem para prevenir a perda de contato e 

não-aderência ao tratamento, que freqüentemente precedem o homicídio cometido por pessoas com 

transtornos mentais graves. Também é fundamental que a sociedade e autoridades governamentais 

atenuem barreiras de acesso a tratamento psiquiátrico e psicossocial” (VALENÇA; MORAES, 2006, p. 

67).   
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taxa de vitimização criminal não violenta (22,4 por cento) foi semelhante à da 

população geral (21,1 por cento)”, porém “a taxa de vitimização criminal violenta foi 

duas vezes e meia maior do que na população geral – 8,2% contra 3,1%”, o que, 

segundo a pesquisa, também seria agravado, no caso de pessoas com doença mental 

grave e persistente, pelo uso de entorpecentes e pala falta de moradia (1999 – tradução 

livre). 

A seu turno, em pesquisa recente, elaborada por PETERSON e 

colaboradores e publicada pela Associação Americana de Psicologia, buscou-se analisar 

a associação direta entre os sintomas de determinadas doenças mentais e o 

comportamento criminoso desenvolvido por seus portadores (2014, p. 439). A amostra 

abarcava 429 crimes cometidos por 143 infratores, que apresentavam três doenças: 

depressão maior, esquizofrenia (incluindo outros transtornos do espectro da 

esquizofrenia) e distúrbio bipolar – enfermidades que correspondem a cerca de 15% das 

pessoas envolvidas com o sistema de justiça criminal norte-americano (PETERSON et 

al., 2014, pp. 440 e 442). 

Os resultados obtidos mediante longas entrevistas intensivas e revisão de 

registros foram agrupados em quatro graus: i) nenhuma relação, sem influência dos 

sintomas para o desfecho delitivo; ii) baixa relação, evidência mínima de que houve 

influência dos sintomas; iii) elevada relação, sendo o crime influenciado principalmente 

pelos sintomas, apesar de existirem algumas motivações diferentes; e iv) relação direta 

entre o crime cometido e os sintomas da doença mental diagnosticada, sendo que neste 

último caso, “os sintomas precederam imediatamente o crime e aumentaram sua 

probabilidade de ocorrência” (PETERSON et al., 2014, pp. 441 e 443 – tradução livre). 

Dessa forma, os pesquisadores chegaram à conclusão de que 81,9 % dos 

crimes analisados possuíam baixa ou nenhuma correlação com os sintomas, sendo que 

apenas 7,5% estariam relacionados diretamente aos sintomas psiquiátricos (PETERSON 

et al., 2014, p. 444). Observou-se, igualmente, que um indivíduo que comete um crime 

em decorrência direta dos referidos sintomas não necessariamente reincidirá em função 

dos mesmos (PETERSON et al., 2014, p. 446). 

Nessa toada, de acordo com os autores, os resultados obtidos “sugerem que 

os sintomas psiquiátricos não são fatores de risco robustos e independentes para a 

reincidência criminal” (PETERSON et al., 2014, p. 447 – tradução livre). Mencionam 
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ainda outros estudos que apontam para baixa relação entre doença mental e o 

cometimento de crimes (PETERSON et al., 2014, p. 440).  

MOSCATELLO refere, ademais, que estudos norte-americanos teriam 

revelado que fatores como “prisões prévias, idade precoce, sexo masculino, indivíduos 

de minorias raciais, abuso de álcool e drogas” seriam “fatores predisponentes à recidiva 

criminal em pacientes psiquiátricos” (2001, pp. 34-35). Em linhas gerais, os referidos 

fatores, que podem estar associados tanto ao comportamento delitivo como à seleção do 

sistema repressivo, não divergem dos que predisporiam os imputáveis em geral a 

práticas delituosas, haja vista, por exemplo, que a população carcerária brasileira é 

predominantemente jovem, com iniciação precoce, masculina e negra. 

Outro exemplo pode ser encontrado na pesquisa conduzida por GAUER e 

colaboradores, já referida, em que se observou 

uma associação estatisticamente relevante entre as variáveis grau de 

instrução e existência de antecedentes criminais (p = 0,014). Isto é, 

quanto maior o nível de escolaridade dos internos, menor são os 

índices de reincidência criminal: dentre os analfabetos, 49%; naqueles 

com o primeiro grau de instrução, 41,9%; naqueles com o segundo 

grau de instrução, 33,3%; e nos com instrução superior, nenhum dos 

10 internos analisados possuía antecedentes criminais (2007, p. 289). 

No mesmo sentido, NORKO e BARANOSKI destacam pesquisa em que o 

risco de violência relacionado à doença mental era menor do que o risco referente à 

juventude, baixo nível sócio econômico, ao sexo masculino e, em especial, ao abuso de 

substâncias (2005, pp. 20-24). Dessa forma, os autores, em revisão da literatura, 

asseveram que a maioria dos estudos indica que a doença mental grave aumenta apenas 

moderadamente o risco de violência, não sendo um fator conclusivo a fim de distinguir 

indivíduos violentos de não-violentos (NORKO; BARANOSKI, 2015, p. 24)
330

. 

Dessa forma, a associação linear outrora vigente mostra-se insuficiente a 

uma pretensão de prognose criminal, devendo-se passar, no entender de VALLENAS, 
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 DINIZ aduz, igualmente, com base em censo por ela coordenado, que “não há periculosidade inerente 

aos diagnósticos psiquiátricos. O diagnóstico psiquiátrico não é determinante para a infração penal 

cometida pelo louco. O que há são indivíduos em sofrimento mental que, em algum momento da vida, por 

razões que não fomos capazes de identificar pela pesquisa documental em dossiês, cometem infrações 

penais. É possível supor que a ausência de tratamento de saúde, o abandono de redes sociais de cuidado e 

proteção, a carência de políticas sociais eficazes para essa população possam ser fatores desencadeantes 

do ato infracional. O que descobrimos, no entanto, é que essa é uma população majoritariamente 

masculina, negra, de baixa escolaridade e com periférica inserção no mundo do trabalho, que em geral 

cometeu infração penal contra uma pessoa de sua rede familiar ou doméstica” (2013, pp. 15-16). 
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de um modelo unívoco para um multifatorial, compreendendo-se a periculosidade como 

a conjunção de um grande número de complexos fatores (ou variáveis), cuja interação e 

peso relativos no diagnóstico ainda são pouco mensuráveis (2005, p. 93)
331

. 

Não se deve ignorar, por outro lado, os avanços trazidos pela superação 

teórica do conceito de periculosidade criminal, afastando-o de uma concepção como 

“atributo inerente ao indivíduo” ou como “qualidade subjetiva de ser violento” 

(GARAY, 2014, pp. 07-08). No entanto, o fato de se recorrer a modelos como a 

avaliação de risco de violência não possui o condão de eliminar sua proximidade ao 

Direito Penal de autor, na medida em que a análise realizada naquela sede não deixa de 

ter como elemento central o indivíduo e suas potencialidades (especialmente as 

negativas), em detrimento da conduta por ele praticada, como demandaria um Direito 

Penal do fato. 

Enfim, ao olhar para esse indivíduo doente como um ser diferente, 

especialmente capaz de romper o tecido social com seus atos, a merecer um tratamento 

diverso do aplicado aos imputáveis pela prática de fatos semelhantes, desconsidera-se a 

dimensão de sua dignidade em prol da uma prevenção especial calcada no temor do que 

seus atos futuros venham a causar. Em nome de tal medo, o doente mental será alvo de 

uma “estrutura de estigmatização e inocuização que pode ser considerada a mais brutal 

prática punitiva de negação aos direitos humanos” do sistema criminal brasileiro 

(BRANCO, 2010), colidindo frontalmente com o que se espera de um Estado Social e 

Democrático de Direito
332

. 
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 No ponto, ANDRÉS-PUEYO traz interessante ponderação: “En la medida en que los estudios que 

relacionan la violencia, la delincuencia grave y especialmente la violenta con el TM [trastorno mental], 

han demostrado que esta relación no es ni de lejos la que justifica la asociación de ‘peligrosidad’ y 

‘trastorno mental’ que se esperaba, han entrado a jugar un papel similar al del TM los llamados trastornos 

de personalidad (TP), en concreto dos de ellos (a veces se confunden de forma práctica) y que son la 

psicopatía y el TAP. El TP ocupa el lugar explicativo que los TM habían tenido en la justificación clínica 

de la peligrosidad” (2013, pp. 494-495). 
332

 De acordo com PRADO, “por Estado democrático se entende aquele em que os governos têm 

legitimação democrática, essencialmente à base de eleição por sufrágio universal de assembleias 

representativas, com a participação livre de uma pluralidade de partidos e com um mínimo de informação 

e debate político. [...] o qualificativo democrático acresce um critério em relação ao problema da 

residência da soberania, uma concepção plural da sociedade e uma paralela visão participativa do 

processo político. [...] A ideia de democracia que se deve ter em conta é aquela realmente adstrita aos 

direitos fundamentais, aos direitos humanos, como democracia em liberdade. Esta modalidade de 

democracia constitucional – liberal, social e humana – funda-se nos postulados essenciais da liberdade, 

igualdade, legitimidade e divisão de funções” (2014, p. 121). Por sua vez, “no Estado social, as estruturas 

econômicas do capitalismo subsistem, mas são admitidas intervenções públicas no sentido de corrigir 

eventuais distorções – propiciando condições de liberdade e de igualdade que o indivíduo não pode 

conseguir isoladamente. Busca-se promover amplamente os valores supremos da dignidade, liberdade e 
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6.3. Da reforma psiquiátrica de 2001 (Lei n. 10.216/2001): o doente mental como 

sujeito de direito 

 

Observa a ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS) que é 

recorrente o contato do sistema de justiça criminal com os portadores de distúrbios 

mentais, existindo, por vezes, uma representação excessiva desse e de outros grupos 

vulneráveis em razão, sobretudo, da falta de assistência do Estado (2001). Assim, 

recomenda a adoção de políticas “para sustar o aprisionamento indevido de doentes 

mentais e para facilitar o seu encaminhamento ou transferência para centros de 

tratamento” (OMS, 2001). 

Nesse sentido, na contramão do estigma anteriormente apresentado – 

consistente na associação direta entre doença mental e violência, que apesar de 

estatisticamente infundada sustenta o internamento prolongado dos doentes mentais 

infratores – têm-se os avanços representados pela reforma psiquiátrica
333

, fruto do 

movimento antimanicomial que culminou, no contexto brasileiro, na edição da Lei n. 

10.216/2001. 

Assim, antes de indicar as possíveis repercussões dessa nova forma de 

pensar e tratar o portador de sofrimento psíquico no campo das medidas de segurança e, 

por via de consequência, da periculosidade criminal, é necessário tecer alguns 

apontamentos introdutórios sobre a reforma supramencionada. 

Ao pontuar que a reforma psiquiátrica é “mais uma noção, um movimento, 

do que um conceito”, JACOBINA ressalta que seu ponto fundamental encontra-se no 

reconhecimento dos direitos e da cidadania do doente mental (2008, p. 91)
334

. Busca-se, 

em síntese, transformar as relações que as instituições e a sociedade estabeleceram com 

                                                                                                                                                                          
igualdade, de forma material e concreta, no sentido de propiciar a todos os indivíduos o exercício efetivo 

dos direitos fundamentais e o livre e pleno desenvolvimento da personalidade” (PRADO, 2014, p. 123). 

Por fim, “o Estado de Direito é aquele cujo ordenamento jurídico positivo confere específica estrutura e 

conteúdo a uma comunidade social, garantindo os direitos individuais, as liberdades públicas, a legalidade 

e a igualdade formais, mediante uma organização policêntrica dos poderes públicos e a tutela judicial dos 

direitos” (PRADO, 2014, p. 113). 
333

 Segundo PACHECO, “a expressão reforma psiquiátrica diz respeito ao processo mais recente de 

crítica ao manicômio e aos pressupostos da psiquiatria. Ela é utilizada em referência a diferentes 

processos de reestruturação da assistência em saúde mental a partir dos anos 1950 em países como 

França, Itália, Inglaterra, Espanha e Estados Unidos, e a partir dos anos 1970 no Brasil. Esses processos 

não foram homogêneos e guardam diferenças importantes entre si, mas têm como ponto comum a crítica 

ao modelo da psiquiatria clássica de exclusão no asilo como forma de tratamento da loucura, propondo a 

transformação ou a abolição do manicômio” (2014, p. 17). 
334

 No mesmo sentido, vide TENÓRIO (2002, p. 27). 
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o portador de transtorno mental, “superando o estigma e a segregação da psiquiatria 

clássica e do manicômio por uma relação de coexistência, solidariedade e cuidados” 

(PACHECO, 2014, p. 10). 

Segundo JACOBINA, alguns enunciados fundamentais da reforma 

psiquiátrica são 

a) abordagem interdisciplinar da saúde mental, sem prevalência de um 

profissional sobre o outro; b) negativa do caráter terapêutico do 

internamento; c) respeito pleno da especificidade do paciente e da 

natureza plenamente humana da sua psicose; d) discussão do conceito 

de cura não mais como devolução ao paciente da sanidade perdida, 

mas como trabalho permanente de construção de um sujeito (eu) ali 

onde parece existir apenas um objeto de intervenção terapêutica (isso); 

e) denúncia das estruturas tradicionais como estruturas de repressão e 

exclusão; f) não-neutralidade da ciência; g) reconhecimento da inter-

relação estreita entre as estruturas psiquiátricas tradicionais e o 

aparato jurídico-policial (2008, p. 91). 

 

Note-se, por oportuno, que GOFFMAN já alertava que o “tratamento 

psiquiátrico oficial” não possuía uma probabilidade de sucesso considerável a justificá-

lo, podendo-se afirmar, ao contrário, que a tendência era de que a hospitalização 

prejudicasse as “oportunidades de vida do paciente” (2010, p. 249)
335

. 

Dessa forma, consciente da “insuficiência da abordagem tradicional”, em 

que “a entrega do louco ao ambiente manicomial apenas o cronifica” (JACOBINA, 

2008, p. 88), a Lei de Reforma Psiquiátrica
336

 objetivou redirecionar o modelo 

assistencial de saúde mental no Brasil, contemplando, dentre outros, i) a priorização do 

tratamento em “serviços comunitários de saúde mental”; ii) a utilização preferencial de 

recursos extra-hospitalares, reservando a internação, portanto, apenas às hipóteses de 

sua insuficiência (artigo 4º, caput); iii) o escopo centrado na “reinserção social do 
                                                           
335

 Nesse sentido, ao tratar da ala do HCTP I de Franco da Rocha/SP, destinado aos pacientes-detentos 

crônicos, com internações que atingem duas décadas, relatório produzido pela PASTORAL 

CARCERÁRIA destaca que, “após longos períodos, a própria institucionalização mostra-se como a 

principal barreira para a soltura, mesmo com laudo favorável. Além de contribuir para o corte dos laços 

familiares e sociais do indivíduo, a institucionalização afeta a autonomia, dificultando-lhe sobremaneira o 

retorno aos espaços extramuros” (2018, p. 35). 
336

 Recuperando parte do percurso legislativo referente aos doentes mentais no Brasil, COSCRATO 

aponta a Lei n. 1.132 de 1903 como a primeira a tratar da matéria, determinando a separação entre 

criminosos comuns e alienados e a criação dos manicômios judiciários, passando pelo Decreto n. 14.559 

de 1934, que disporá sobre a “incapacidade civil dos indivíduos considerados psicopatas”, bem como 

sobre a possibilidade de recolhimento a hospital psiquiátrico em função de simples atestado médico, 

culminando nas previsões da Lei n. 10.216/01 (2018, pp. 95-96). Para uma visão mais detalhada, veja-se 

BRITO e VENTURA (2012). 
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paciente em seu meio” (artigo 4º, §1); iv) a vedação do internamento em instituições 

com caraterísticas asilares (artigo 4º, §3º); e v) a desinternação progressiva (artigo 

5º)
337

. 

Ainda com a finalidade de “desinstitucionalizar” o portador de transtorno 

mental, a reforma psiquiátrica possibilitou a criação e expansão de serviços 

substitutivos ao hospital psiquiátrico, como as residências terapêuticas, os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS) e os leitos psiquiátricos em hospitais gerais, demandando 

capacitação dos diversos profissionais envolvidos para aplicar a nova perspectiva de 

tratamento e fornecer condições básicas ao portador de transtorno mental (BRITO; 

VENTURA, 2012, p. 60). 

Por sua vez, trazendo essa nova perspectiva para o campo do Direito Penal, 

podem-se tecer alguns comentários relevantes ao objeto deste estudo. 

SÁ, ALVES e ZIMMARO, por exemplo, anotam que a Lei de Reforma 

Psiquiátrica, ou Lei Antimanicomial, introduziu contornos humanísticos no tratamento 

clínico das enfermidades mentais, alcançando “todos e quaisquer sujeitos portadores de 

transtorno mental, independentemente de seu grau de acometimento ou de 

periculosidade e, em última análise, de eventual precedente criminal” (2013). Dessa 

forma, mostra-se irrelevante se o doente mental é autor ou não de um ilícito-típico, 

estando abarcado pela incidência das novas disposições legislativas, que, ademais, 

caminham no sentido da migração do tratamento criminal para o realizado pela área da 

saúde, “na qual a ideia de periculosidade cede lugar à preocupação com o transtorno e 

seu tratamento” (SÁ; ALVES; ZIMMARO, 2013). 

Anota SALVADOR NETTO, por outro lado, que ao longo da história das 

medidas de segurança, essas “se pautaram, ao menos no plano discursivo, por critérios 

de correção e tratamento do sujeito, segurança pública e, mais recentemente, reinserção 

social”, de forma que sua disciplina legislativa oscilará na aproximação, maior ou 

menor, a essas finalidades (2017, p. 263). Logo, a prevalecer, por exemplo, uma 

perspectiva de segurança pública e tratamento, haverá uma tendência a que se permitam 

                                                           
337

 Apesar de JACOBINA aduzir que “o movimento de reforma psiquiátrica tem raízes profundas, 

remontando a Pinel e seu gesto mítico de desacorrentar os loucos no Hospital de Bicêtre, na Paris pós-

revolucionária” (2008, p. 87), TENÓRIO destaca que em sua versão mais recente, cujo início pode ser 

situado na segunda metade da década de 1970, “a crítica ao asilo deixa de visar seu aperfeiçoamento ou 

humanização, vindo a incidir sobre os próprios pressupostos da psiquiatria, a condenação de seus efeitos 

de normatização e controle” (2002, p. 27). 
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períodos maiores de internamento e em “regimes mais segregacionistas ou hospitalares 

de internação” (SALVADOR NETTO, 2017, p. 263). Por outro lado, predominando o 

fim de reinserção social do doente mental infrator, na linha da Lei n. 10.216/01, a ênfase 

será nas “soluções ambulatoriais” (“modelo assistencial em saúde mental”), que melhor 

se coadunam, enfim, às previsões constitucionais (SALVADOR NETTO, 2017, p. 263). 

Dessa forma, ressalta que  

[s]e a Reforma Penal de 1984, ao substituir o sistema do duplo binário 

pelo vicariante, importou em avanço, também é verdade que muitos de 

seus dispositivos precisam atualmente ser lidos sob a ótica dos valores 

contemporâneos do sistema criminal e, mais ainda, dos marcos legais 

atinentes à política antimanicomial (SALVADOR NETTO, 2017, p. 

265). 

No mesmo sentido exposto pelo autor, estabelece o artigo 17 da Resolução 

n. 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que “[o] juiz competente para a 

execução da medida de segurança, sempre que possível buscará implementar políticas 

antimanicomiais, conforme sistemática da Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001”
338

.  

Resta claro, por conseguinte, o dever de assimilação do novo paradigma 

psiquiátrico pela sistema penal, reforçando os valores constitucionais da dignidade 

humana e da cidadania dos portadores de transtornos mentais. 

Alerta VALLENAS, no ponto, que se em um passado distante “a 

mentalidade cartesiano-organicista, determinista, era consenso tanto no Direito quanto 

na Psiquiatria”, atualmente se verifica que “o discurso das ciências psi é outro, muito 

mais focado e preocupado com o cuidado e cura do sofrimento humano, do que com a 

prognose criminal, a inocuização e a identificação das causas das doenças mentais” 

(2005, p. 87). 

Sob essa perspectiva, pugna CARVALHO pela inadequação do conceito de 

periculosidade criminal em face da Lei de Reforma Psiquiátrica339, não se sustentando a 

configuração de “absoluta ausência de responsabilidade penal do portador de sofrimento 

psíquico que praticou ato ilícito” frente à sua nova condição de sujeito de direitos com 
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 A íntegra da resolução pode ser consultada no sítio eletrônico do CNJ, disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/resoluo-n113-20-04-2010-presidncia.pdf>. Acesso em 

15/09/2018. 
339

 De forma mais ampla, há quem sustente, como MATTOS, que o artigo 26 do Código Penal brasileiro 

não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, sobremaneira por legitimar a perpetuidade das 

medidas de segurança (2015, p. 152). 
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capacidade e autonomia, apto a intervir inclusive no rumo de seu processo terapêutico 

(2015, pp. 523-524)340. 

Nesse sentido, haveria um direito à responsabilização e à autonomia, ainda 

que em graus diversos, do portador de sofrimento psíquico, seja na esfera civil ou penal, 

que para além de fins terapêuticos (sentir-se responsável pelo seu passado e seu futuro), 

cumpriria a missão de romper com a concepção do doente mental como objeto de 

intervenção, de “assujeitamento e coisificação”, empoderando-o como sujeito de 

direitos, não obstante submetido a uma responsabilização diferenciada (CARVALHO, 

2015, p. 526; MATTOS, 2015, p. 167)
341

. Como aponta CAPUANO-VILLAR,  

[a] punição é importante. Pagar o preço pelo ato delituoso é uma 

necessidade social e psicológica que, poderíamos dizer, vai do sentido 

crime-castigo-avaliação, ressignificação do ato e até para a 

recuperação da saúde daquele portador de sofrimento mental. 

Recuperar a pessoa como sujeito também é restaurar sua culpa, sua 

capacidade de ser responsabilizada e culpabilizada (2007, p. 75)
342

. 

 

Como ressalta BRANCO, tanto o tratamento como a ressocialização 

propostos pelas medidas de segurança pressupõem uma postura exclusivamente passiva 

do doente e ativa das “instituições de controle”, Hospitais de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico, herança, segundo a autora, de uma criminologia positivista que o 

enxergava como “anormal e inferior” (2010). 

Sob outra perspectiva, a incompatibilidade entre as previsões relativas às 

medidas de segurança e a reforma psiquiátrica é de tal magnitude, que há quem defenda 

que a Lei n. 10.216/01 revogou partes do Código Penal e da Lei de Execução Penal 

referentes à matéria. 
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 “A mudança de enfoque é radical, sobretudo porque, na lógica periculosista, o louco representa apenas 

um objeto de intervenção, de cura ou de contenção, inexistindo qualquer forma de reconhecimento da 

capacidade de fala da pessoa internada no manicômio judicial” (CARVALHO, 2015, pp. 524-525). 
341

 No mesmo sentido, RIMO anota que o indivíduo submetido à medida de segurança dever ser 

considerado como sujeito e não como um mero “objeto de terapia” (2009, p. 114). 
342

 “Afinal, ir ao Tribunal, ter defesa e acusação, pagar a pena pelo ato cometido com um tempo 

estipulado cronologicamente é preferível a ser privado da liberdade por tempo indeterminado, ilimitado, 

por doença psiquiátrica e internado nos nossos manicômios, pois isso é retirar a possibilidade de 

implicação do indivíduo como sujeito de seu ato e, portanto, responsável por ele”, nesse sentido, 

“condenar a pessoa que infringiu a lei por doença mental ao silêncio, aos rótulos institucionais de louca, 

perigosa e criminosa, é apagá-la como sujeito. Conceder a palavra ao louco infrator, ainda que a 

posteriori, poderia ajudar na ressignificação do ato criminoso” (CAPUANO-VILLAR, 2007, p. 75). 
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Nesse diapasão, inobstante JACOBINA advirta que a Lei n. 10.216/01 não 

derrogou expressamente qualquer dispositivo legal, tem-se uma incompatibilidade 

(conflito aparente de normas) invencível (2008, p. 109). De acordo com o autor: 

o fato de a Lei da Reforma Psiquiátrica não expressar a revogação dos 

dispositivos incompatíveis no Código Penal e na Lei de Execução 

Penal não significa que esses dispositivos não tenham sido revogados. 

Citem-se, como exemplos, os §§ 1º e 2º do art. 97, com seus prazos 

mínimos obrigatórios para a realização e repetição de regimes (com 

seus correlatos arts. 175 a 179 da Lei de Execução Penal), 

incompatíveis com o princípio da utilidade terapêutica do 

internamento, previsto no art. 4º, § 1º, da Lei da Reforma Psiquiátrica, 

ou com o princípio da desinternação progressiva dos pacientes 

cronificados (art. 5º da Lei da Reforma Psiquiátrica). Além disso, os 

direitos mínimos garantidos na Lei de Execução Penal àquele que 

cumpre medida de segurança (art. 99, parágrafo único, da Lei de 

Execução Penal) confrontam-se com aqueles, muito mais amplos, 

assegurados no art. 2º da Lei da Reforma Psiquiátrica, e a 

classificação do hospital de custódia e tratamento psiquiátrico como 

estabelecimento penal (Título IV, Capítulo VI, da Lei de Execução 

Penal) está em desacordo com os princípios do SUS, constitucionais e 

infraconstitucionais. São logicamente incompatíveis dispositivos do 

sistema penal que determinam a presunção de periculosidade do louco 

e o seu tratamento em função do tipo de delito que cometeu (se punido 

com detenção ou reclusão), baseado em prazos fixos e rígidos, como 

as normas sanitárias que determinam que o tratamento visará como 

finalidade permanente à reinserção social do paciente em seu meio e 

que o internamento só será indicado quando os recursos extra-

hospitalares mostrarem-se insuficientes (art. 4º e parágrafos da Lei da 

Reforma Psiquiátrica)” (JACOBINA, 2008, p. 110). 

Destaque-se que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPESP), a 

fim de orientar a atuação de seus membros, adotou tal entendimento sob a forma da tese 

institucional n. 10, a qual afirma que “a Lei nº 10.216/01, marco da reforma psiquiátrica 

no Brasil, derrogou a parte geral do Código Penal e da Lei de Execuções Penais no que 

diz respeito à medida de segurança”
343

 (2008). 

Em sua fundamentação, a DPESP assevera que a Lei n. 10.216/01: i) 

repudiou as instituições totais como alternativa terapêutica; ii) passou a “conceber o 

comprometimento mental como algo completamente humano, introduzindo a noção de 

cidadania à maneira de se lidar com a loucura”; iii) relegou a internação a último 

                                                           
343

 A íntegra da referida tese institucional encontra-se disponível em: <https://www.defensoria.sp. 

def.br/dpesp/Conteudos/Materia/MateriaMostra.aspx?idItem=60920&idModulo=9706>. Acesso em 

10/10/2018. 
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recurso, aplicável apenas aos casos de surto e durante o estrito período de sua duração; e 

iv) estabeleceu a prevalência da internação em Hospitais Gerais, seja em leito comum 

ou ala psiquiátrica, em detrimento da internação em Hospitais Psiquiátricos (2008). 

Logo, como a lei em comento não faz qualquer ressalva quanto à sua 

aplicação às medidas de segurança criminais, nada obsta sua incidência, implicando i) a 

limitação das medidas de segurança aos casos de surto e durante sua ocorrência; ii) o 

dever do magistrado de oferecer o tratamento de acordo com a indicação médica, 

atendendo as necessidades e especificidades do portador de sofrimento psíquico e 

afastando os critérios legais referentes ao ilícito-típico praticado (reclusão ou detenção); 

e iii) a exclusão do conceito de periculosidade criminal, tendo em vista que o foco 

altera-se da proteção da sociedade para o cuidado com o doente mental, tido como 

“sujeito de direitos e detentor da dignidade da pessoa humana” (DPESP, 2008). 

Em que pesem as proposições e entendimentos ora formulados e o fato de 

terem se passado quase duas décadas de sua edição, tem-se, em realidade, que as 

disposições da Lei n. 10.216/01 foram pouco assimiladas tanto pelos Poderes Executivo 

e Judiciário, como pelo próprio Legislativo, com raras e honrosas exceções como os 

projetos paradigmáticos do PAI-PJ em Minas Gerais e o PAILI em Goiás (BARROS-

BRISSET; JUNCAL, 2018, p. 444), já referidos nesse estudo. 

Assim, inobstante exista um “novo” referencial legislativo, as medidas de 

segurança e a correlata periculosidade criminal continuam a serem aplicadas do mesmo 

modo que décadas antes da reforma psiquiátrica, reproduzindo o sistema de “tratamento 

penal” dos doentes mentais que remonta ao Código Penal brasileiro de 1940. 

 

6.4. Da desproporcionalidade sancionatória 

 

Expostos os estigmas atrelados ao modelo penal da medida de segurança 

que se escora na periculosidade criminal ou no risco de violência, bem como a sua 

antítese representada pela reforma psiquiátrica, faz-se oportuno analisar ainda uma 

disfuncionalidade sancionatória do Direito Penal dos doentes mentais, sobretudo no que 

tange à proporcionalidade na aplicação da intervenção criminal aos inculpáveis. 
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Para tratar deste aspecto, cumpre, antes de tudo, abordar a intrincada 

discussão sobre o caráter sancionatório das medidas de segurança visando, depois de 

afirmar o posicionamento adotado neste estudo, questionar a proporcionalidade de sua 

aplicação. 

Embora já se tenha referido algumas vezes à medida de segurança como 

uma espécie de sanção penal, não se trata de um posicionamento pacífico ou isento de 

críticas. Como observa JACOBINA, não existe resposta clara – nos planos filosófico, 

doutrinário ou legal – à pergunta se a medida de segurança constitui tratamento 

terapêutico ou sanção penal (2008, p. 133). 

Com efeito, apontam ZAFFARONI e PIERANGELI que as medidas de 

segurança não apresentam natureza “propriamente penal”, dado que não possuem 

conteúdo punitivo, mas apenas formalmente penal, motivo pelo qual são “impostas e 

controladas pelos juízes penais” (2006, p. 731). Em suas palavras: 

Não se pode considerar “penal” um tratamento médico e nem mesmo 

a custódia psiquiátrica. Sua natureza nada tem a ver com a pena, que 

desta diferencia por seus objetivos e meios. Mas as leis penais 

impõem um controle formalmente penal, e limitam as possibilidades 

de liberdade da pessoa, impondo o seu cumprimento, nas condições 

previamente fixadas que elas estabelecem, e cuja execução deve ser 

submetida aos juízes penais (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2006, p. 

731). 

Os autores não olvidam, contudo, que essa forma de coerção compromete 

severamente a liberdade individual dos doentes mentais – por vezes com privações de 

direitos superiores às causadas pelas penas –, sendo motivo de preocupação não haver 

um limite máximo fixado pelo legislador, restando sua indeterminada duração jungida 

ao “arbítrio dos peritos e dos juízes” (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2006, p. 731)
344

. 

Na mesma toada, SÁ, ALVES e ZIMMARO alertam que “não parece 

desarrazoado inferir que justamente a atribuição do caráter de sanção às medidas de 

segurança – que traz consigo, insitamente, a ideia de castigo, de retribuição – tenha 
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 Como asseveram os autores, “de acordo com as regras legais expressas, as medidas de segurança não 

teriam limite máximo, ou seja, poderiam, por hipótese, perdurar durante toda a vida da pessoa a elas 

submetida, sempre que não advenha uma perícia indicativa da cessação da periculosidade do submetido. 

Esta consequência deve chamar a atenção dos intérpretes de qualquer lei penal, por menos que 

reflexionem sobre uma medida de segurança significar limitações da liberdade e restrições de direitos, 

talvez mais graves do que os dotados de conteúdo autenticamente punitivo” (ZAFFARONI; 

PIERANGELI, 2006, p. 731). 
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propiciado a confusão dogmática entre elas e as penas, contribuindo para a equivocada 

construção legislativa sobre a matéria” (2013)
345

. Dessa forma, segundo os autores, as 

profundas diferenças que existem entre essas duas formas de resposta estatal 

mostrariam: 

a necessidade de se superar essa lógica punitiva tradicional aplicada 

tacitamente às medidas de segurança, eliminando-se a concepção do 

nexo causal necessário entre transtorno mental do agente e o “crime” 

por ele praticado. Há que se abandonar essa malfadada vinculação 

para que se opere, em sede de medidas de segurança, a migração do 

tratamento penal para o verdadeiro tratamento da saúde (SÁ; ALVES; 

ZIMMARO, 2013). 

No entanto, considerando a realidade existente no Brasil, outros expoentes 

da doutrina observam que não seria adequado afastar a caracterização das medidas de 

segurança como sanção penal
346

, pois essas consubstanciam efetiva restrição da 

liberdade por parte do Estado e sua administrativização implicaria uma perda de limites 

e garantias fundamentais à proteção do indivíduo doente mental
347

. 

Para BITENCOURT, por exemplo, tanto a pena como a medida de 

segurança constituem “formas semelhantes de controle social e, substancialmente, não 

apresentam diferenças dignas de nota”, dado que ambas representam uma invasão na 

esfera de liberdade do indivíduo pelo Estado, submetendo-se, assim, a todos os 

princípios que regem e limitam a aplicação das penas (2009, p. 745).  

Como destaca SALVADOR NETTO, em que pese as medidas de segurança 

possam ser consideradas em plano normativo um pouco diferente das penas, tendo em 

                                                           
345

 “No âmbito das sanções impostas aos imputáveis, a lógica punitiva tradicional tem se pautado em 

alguns pressupostos aparentemente inquestionáveis, tais como o de que a pena deve ser tanto mais severa 

quanto mais grave for o crime praticado; e o de que a pena deve ser definida primordialmente em função 

do tipo e da gravidade do crime cometido, e não da ressocialização do condenado. Ocorre que esses 

mesmos pressupostos são utilizados pelo Código Penal ao tratar das medidas de segurança, definindo a 

espécie de medida não em função das peculiaridades do transtorno mental, mas do tipo e da gravidade do 

crime. Em outros termos, a modalidade de ‘tratamento’ a ser oferecida ao paciente, se ambulatorial ou de 

internação, depende não de seu quadro clínico, mas do tipo penal e da pena que lhe seria imposta por 

conta desse tipo penal” (SÁ; ALVES; ZIMMARO, 2013). 
346

 Nesse sentido, DIAS (2007, p. 86); ROXIN (2008, pp. 9-11); PRADO (2015, pp. 561-562), 

BITENCOURT (2009, p. 745), JESUS (1999, p. 545), PASCHOAL (2015, p. 151), NUCCI (2014, p. 

326), MIRABETE (1997, p. 387), MASSON (2017, p. 955), BARROS-BRISSET e JUNCAL (2018, p. 

442). Há ainda quem prefira outras nomenclaturas, como “reação penal” (DOTTI, 2013, p.765) ou 

“consequência jurídica do delito” (MARTÍN, 2004, p. 370 – tradução livre).  
347

 ANTUNES, contudo, questiona a própria “subsistência de um direito penal de medidas de segurança”, 

sobretudo quanto à alegação de que a justiça penal garantiria melhor os direitos e liberdades do indivíduo 

do que a justiça administrativa, ressaltando que “ao nível das relações jurídicas de direito administrativo 

houve toda uma evolução no sentido de, no presente, se poder assegurar uma tutela judicial, plena e 

efetiva dos direitos dos particulares” (2003, p. 101).  
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vista que buscam menos a reprovação do sujeito do que a “contenção de uma fonte de 

perigo concreto-factual (o sujeito inimputável)”, não se mostra razoável, nos limites de 

um Estado Democrático de Direito, delas suprimir as “necessárias observações que 

competem ao Direito Penal como um todo” (2017, pp. 264-265). 

Por outro lado, ressaltam CONDE e ARÁN ser fundamental o 

“reconhecimento do caráter aflitivo das medidas de segurança”, não podendo ser 

apresentadas “assepticamente”, como medidas benéficas que objetivam a cura do 

indivíduo perigoso, dado que esse discurso propicia a legitimação de intervenções 

“desmesuradas e carentes de limites” (2010, pp. 587-588 – tradução livre)
348

. Do 

contrário, ter-se-ia, segundo os autores, uma fraude de etiquetas, tolerando-se “maiores 

limitações de direitos e ausência de garantias na aplicação de medidas de segurança, 

com o argumento formal de que não são penas, sanções ou punições” (CONDE; ARÁN, 

2010, pp. 587-588 – tradução livre)
349

. 

Assim, afirmam que as medidas de segurança devem ser consideradas como 

mais um instrumento de controle social
350

, que consubstancia “uma limitação de direitos 

individuais imposta coativamente pelo Estado, razão mais que suficiente para tratá-las 

como penas do ponto de vista das garantias” (CONDE; ARÁN, 2010, p. 588 – tradução 

livre)
351

. 

                                                           
348

 MASSON ressalta que embora possua aspecto curativo, a medida de segura é espécie de sanção penal, 

“pois toda e qualquer privação ou restrição de direitos, para quem a suporta, apresenta conteúdo penoso” 

(2017, p. 955). 
349

 No mesmo sentido, MOLINA ao afirmar que “conceptualmente puede ser clara la distinción entre 

pena y medida, pero supone una auténtica ‘estafa de etiquetas’ ignorar la semejanza que existe, en el 

campo de la ejecución, entre las penas y las medidas restrictivas de libertad. Y tampoco cabe ya 

contraponer, tajantemente, las funciones de unas y otras. La pena también ha de ir orientada hacia la 

resocialización del delincuente – como la medida –, según afirma la propia Constitución Española. Y la 

medida también cumple una función de intimidación general, sin que pueda evitarse, aunque se pretenda, 

el carácter aflictivo que tienen las que implican una privación de libertad. Pena y medida son ‘medios’ del 

Estado para la lucha contra el crimen” (2000, p. 236). 
350

 Para HUDSON, “aqueles preocupados com a justiça criminal devem evitar dar nomes mais suaves ao 

tratamento mais rude” (2009, p. 13). 
351

 SALVADOR NETTO ressalta que “as concepções que sempre enxergaram na medida de segurança 

um instrumento de segurança social, de natureza defensivista, sempre tenderam a sublimar diversas 

garantias do sistema penal no tocante à sua aplicação. E isso parece, inclusive, natural. Se o fator primeiro 

a iluminar a medida de segurança é a convicção acerca da impossibilidade de convivência social do 

inimputável ou semi-imputável, as garantias intrínsecas ao Direito Penal da culpabilidade acabam sendo 

progressivamente sublimadas. O ‘Direito das Medidas de Segurança’ afasta-se do âmago do Direito 

Penal, ficando numa espécie de limbo a meio caminho entre o sistema criminal e as meras ordenanças 

administrativas. Noções como periculosidade, inimputabilidade, temibilidade, transtorno mental e outras 

parecem sorrateiramente expurgar do marco punitivo as medidas de segurança e, com isso, 

administrativizá-las no sentido de perda de garantias e direitos. Por isso é, mais do que nunca, necessário 
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Da mesma forma, RIMO assevera que as medidas de segurança, “enquanto 

instrumento de que se serve o Direito Penal para a consecução de seus objetivos” deve-

se ajustar à mesma justificação atribuída às penas: a proteção de bens jurídicos por 

meios preventivos “dentro dos limites impostos pela ideia de justiça distributiva 

inerente a qualquer Estado de Direito (garantias)” (2009, p. 111 – tradução livre). 

FIGUEIREDO DIAS observa, igualmente, que as medidas de segurança não se referem 

apenas à periculosidade criminal, mas também à prática de um injusto penal, de forma 

que elas participam “da função de proteção de bens jurídicos e de consequente tutela das 

expectativas comunitárias” (2007, p. 93). 

Em complemento ao quanto exposto, observe-se que o STF já teve a 

oportunidade de se manifestar sobre a matéria, consignando que  

[...] a medida de segurança é espécie do gênero sanção penal e se 

sujeita, por isso mesmo, à regra contida no art. 109 do CP. 

Impossibilidade de considerar-se o mínimo da pena cominada em 

abstrato para efeito prescricional, por ausência de previsão legal. 

(RHC 86.888, rel. min. EROS GRAU, j. 8-11-2005, 1ª T, DJ de 2-12-

2005)
352

. 

Dessa forma, em que pese os fortes argumentos apresentados no sentido de 

considerar a medida de segurança um tratamento e não uma sanção penal
353

, entende-se 

que essa perspectiva volta-se a um dever-ser, um modelo ideal que, infelizmente, não 

representa a realidade concreta seja da legislação ou da jurisprudência brasileiras – que 

apesar da reforma psiquiátrica, continuam tratando o doente mental como infrator 

perigoso, a merecer medidas preventivas criminais por parte do Estado –, seja da 

realidade dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, uma mescla 

insustentável de nosocômio e cárcere. 

                                                                                                                                                                          
reafirmar o caráter de consequência penal destas medidas, pois somente desse modo se agregam a elas 

toda a dimensão de garantias criminais” (2017, pp. 263-264). 
352

 O mencionado julgado não é interessante apenas na medida em que ressalta o caráter de sanção penal 

das medidas de segurança, mas também como isso foi utilizado, no caso concreto, para afastar uma 

possível correlação com a pena mínima cominada ao ilícito-típico praticado pelo doente mental. Em 

sentido oposto, observe-se que, ao tratar da prescrição das medidas de segurança, SALVADOR NETTO 

destaca não fazer sentido remeter a trinta anos, limite constitucional para sanções criminais, para fins de 

cálculo, dado que “equipararia condutas de gravidade nitidamente diversa e, portanto, conferiria 

tratamento igual pra situações desiguais”, bem como igualmente equivocado, para o autor, guiar-se pela 

pena máxima cominada ao ilícito-típico, dado que os imputáveis raramente recebem sanções concretas 

nessas dimensões, devendo, assim, prevalecer a pena mínima para efeitos de cálculo do prazo 

prescricional (2017, p. 268). 
353

 A rigor, tratar-se-ia do abandono da própria noção de medida de segurança criminal pela configuração 

de um tratamento médico do doente mental, voltado apenas ao restabelecimento de suas condições de 

saúde. 
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Portanto, muito embora se perfilhe a corrente que questiona a própria 

existência das medidas de segurança criminais
354

 – sobretudo dada a fragilidade da 

legitimação advinda da periculosidade criminal – tem-se a necessidade de trabalhar com 

a realidade de uma sanção penal no contexto brasileiro, ainda que com fundamentos 

diversos, que por esse motivo deve se submeter às garantias e remeter à noção de 

proporcionalidade com a conduta praticada pelo doente mental.  

Como assevera PASCHOAL 

Se a pena tem uma medida definida, a medida de segurança, sobretudo 

a de internação, também deverá ter. E essa medida há de guardar 

alguma proporcionalidade com o ato praticado; caso contrário, 

indiretamente, continua-se a aplicar a medida de segurança com base 

em uma periculosidade em abstrato. Ora, se prevalecer o sistema 

atual, continuará a não importar se o cidadão furtou, se matou, se 

lesionou gravemente, se estuprou ou se simplesmente teve um ataque 

de fúria e jogou pedras pela janela, pois trinta anos é o prazo de 

internação. Alguém tem que olhar o indivíduo e para o que ele fez. As 

medidas de segurança também estão ligadas ao direito penal. E o 

direito penal deve dizer respeito ao fato, e não ao autor (2016, p. 104). 

No mesmo sentido, DIAS afirma que a medida de segurança, ainda que 

escorada na “defesa de um interesse comunitário preponderante”, não deve ser aplicada 

de forma “desproporcional à gravidade do ilícito-típico cometido e à perigosidade do 

agente” (2007, p. 95). Ainda de acordo com o autor, muito embora a forma ótima de 

limitação do poder sancionatório do Estado encontre-se na culpa como pressuposto de 

aplicação da pena
355

, deve-se considerar não ser esse o único mecanismo de limitação 

de que dispõe o ordenamento jurídico para a preservação da dignidade da pessoa 

humana, exsurgindo com esse fim, no caso das medidas de segurança, o princípio da 

proporcionalidade (DIAS, 2007, p. 103)
356

. 

Note-se que a correlação entre a medida de segurança e o injusto praticado 

não é exatamente uma novidade no ordenamento brasileiro, pois, em alguma medida, “o 

                                                           
354

 Nesse sentido, como observa ANTUNES: “fica-nos a interrogação, formulada com palavras já antigas, 

se em relação à medida de segurança de internamento de agente inimputável em razão de anomalia 

psíquica há que melhorar o direito penal ou, antes, substituir o direito penal por algo melhor” (2003, p. 

102). 
355

 Aliás, ROXIN ressalta que por não ser limitada pelo princípio da culpabilidade, as medidas de 

segurança permitem “intervenções mais duras na liberdade do indivíduo” que as ocasionadas pela 

aplicação da pena, tornando-as menos vantajosas do ponto de vista “garantístico-social” (2008, p. 11). 
356

 “El principio de proporcionalidad es uno que en realidad afecta a lata totalidad de las acciones 

estatales; es un principio básico de todo el ordenamiento jurídico que, indudablemente, debe también 

alcanzar a las medidas de seguridad” (MARTÍN, 2004, p. 390). 
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grau de relevância (gravidade) do injusto típico será reflexo indiciário do nível de 

periculosidade”, razão pela qual a associação entre a cominação de detenção ou reclusão 

e a aplicação do tratamento ambulatorial ou de internação (SALVADOR NETTO, 2017, 

p. 265). 

Destarte, tendo como referencial o quanto apresentado, nota-se que, ao se 

desvincular da gravidade da conduta praticada, o Direito Penal das medidas de 

segurança mostra-se desproporcional em sua delimitação temporal
357

, algo sobremodo 

grave tratando-se de intervenção constritiva sobre a liberdade do indivíduo portador de 

transtornos mentais. 

Com efeito, enquanto aos imputáveis diversos são os fatores a serem 

considerados ao lado da culpabilidade a fim de dosar a medida da intervenção criminal 

do Estado – raramente se distanciando do mínimo cominado pelo legislador como 

reprimenda à infração cometida
358

 –, no caso das medidas de segurança, um único 

elemento, a periculosidade criminal, é argumento e valor suficiente para que a 

constrição curativa se estenda ao máximo temporal almejado originalmente pela 

legislação. 

Por outro lado, não se ignora que a medida de segurança deva, em princípio, 

dirigir-se ao tratamento do doente mental infrator enquanto persistir o seu quadro 

clínico, contudo, sendo inegável a realidade de sanção penal que a referida medida 

adquire no contexto brasileiro, no qual é utilizada apenas como meio de inocuização do 

indivíduo indesejado (prevenção especial negativa), deverá se submeter ao parâmetro da 

proporcionalidade. 

Cuida-se de algo semelhante à previsão já existente no artigo 6.2 do Código 

Penal espanhol, segundo a qual “as medidas de segurança não podem ser mais gravosas 

ou mais longas do que a pena abstratamente aplicável ao ato cometido, nem exceder o 

limite do necessário para prevenir a periculosidade do autor” (ESPANHA, 2018 – 

tradução livre). 

                                                           
357

 Destaca RIMO que “bien entendido que tal peligrosidad en tanto que pronóstico de futuro asociado a 

la probable comisión de delitos puede extenderse en la práctica hasta el infinito” (2009, p. 112). 
358

 Nesse sentido, NUCCI destacará uma política de aplicação da pena mínima, criticando a fixação da 

pena quase sempre no mínimo legal, isentando o juiz inclusive de justificar essa opção, dado que 

favorável ao réu (2014, pp. 298 e ss.). 
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Logo, inobstante a proporcionalidade seja um conceito mais afeito à 

aplicação das penas, tal previsão legislativa permite, de acordo com CONDE e ARÁN, 

sua aplicação às medidas de segurança no contexto espanhol, dado que serão limitadas 

pelo que se imporia ao imputável (2010, p. 589). Dessa forma, muito embora parte da 

doutrina afirme uma contradição consistente no fato da medida de segurança se fundar 

na periculosidade do agente, mas deve ser proporcional à gravidade do delito quanto à 

sua duração máxima (uma marca retributiva e o reconhecimento do caráter aflitivo das 

medidas), os autores destacam que esse parâmetro é uma “garantia objetiva” e 

provavelmente “uma reação ao sistema anterior, caracterizada pela total ausência de 

limites” (CONDE; ARÁN, 2010, p. 590 – tradução livre), como o ainda existente no 

Direito Penal brasileiro.  

MARTÍN, contudo, afirma que se a medida de segurança tem por 

fundamento a periculosidade criminal e por finalidade a prevenção especial deveria ser, 

necessariamente, proporcional à referida periculosidade do agente e à “gravidade dos 

delitos a que cabe esperar que cometa no futuro” (2004, p. 400 – tradução livre). Isso 

porque se as medidas de segurança se destinam à “evitação de futuras lesões a bens 

jurídicos”, o fato praticado não deveria, segundo o autor, ter relevância para a 

determinação do tipo e da duração da medida a ser imposta, mas tão somente a 

gravidade das condutas que se ameaçam produzir posteriormente (MARTÍN, 2004, p. 

400 – tradução livre)
359

. 

Esse argumento, entretanto, não parece resistir a uma olhar mais detido, 

sobretudo em face do quanto desenvolvido ao longo deste estudo sobre a fiabilidade de 

um prognóstico de periculosidade criminal ou de uma avaliação de risco de violência. 

De fato, colhe-se de GARAY um interessante questionamento: se o 

prognóstico de periculosidade, que deveria servir de parâmetro de proporcionalidade 

para a determinação do tipo e da duração da medida de segurança, é cercado de 

incertezas, como visto ao longo deste trabalho, qual deverá ser o critério utilizado para 

esse “juízo de proporcionalidade”? (2014, p. 57 – tradução livre). Na opinião da autora, 

“a insolubilidade deste problema fornece um argumento muito importante a favor da 

manutenção dos limites estritos sobre a duração das medidas de segurança em relação à 

                                                           
359

 Não obstante, para o autor, por questões de segurança jurídica, “a lei deveria estabelecer um limite 

máximo, que poderia fixar-se em função do que habitualmente costuma durar o tratamento de que precise 

o sujeito” (MARTÍN, 2014, p. 400 – tradução livre). 
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gravidade e duração da punição prevista para o crime que foi cometido” (GARAY, 

2014, p. 57 – tradução livre)
360

. 

Em outras palavras, inobstante se busque delimitar temporalmente a medida 

de segurança com base na periculosidade criminal do agente, esta não se mostra 

suficientemente sólida a ponto de garantir um respeito significativo à dignidade do 

doente mental infrator, esquecido e cronificado em instituições totais de caráter médico 

e criminal. 

Observa-se, ademais, que os princípios da proporcionalidade e da isonomia 

já se inserem, em alguma medida, na análise realizada pelos tribunais brasileiros, como 

o Superior Tribunal de Justiça: 

HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE 

SEGURANÇA. PRAZO INDETERMINADO. VEDAÇÃO 

CONSTITUCIONAL DE PENAS PERPÉTUAS. LIMITE DE 

DURAÇÃO. PENA MÁXIMA COMINADA IN ABSTRATO AO 

DELITO COMETIDO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA 

PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 

1. A Constituição Federal veda, em seu art. 5º, inciso XLII, alínea b, 

penas de caráter perpétuo e, sendo a medida de segurança espécie do 

gênero sanção penal, deve-se fixar um limite para a sua duração. 

2. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o 

limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado, à 

luz dos princípios da isonomia e da proporcionalidade. 

3. Ordem concedida para declarar extinta a medida de segurança 

aplicada em desfavor do paciente, em razão do seu integral 

cumprimento. (HC 126.738/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 

ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 

07/12/2009) 
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 “Es cuando tratamos de justificar la imposición de consecuencias jurídicas limitadoras de derechos 

fundamentales más allá de lo permitido por el principio de culpabilidad, y fuera de las precauciones que 

puede ser necesario adoptar en el marco de la investigación de hechos concretos ya acaecidos, cuando la 

incertidumbre del pronóstico de peligrosidad resulta especialmente difícil de asumir. Aunque culpabilidad 

y peligrosidad sean dos conceptos diferentes, y cada uno de ellos sirva de fundamento a una clase 

diferente de consecuencias jurídicas del delito, a mi juicio es innegable que la culpabilidad ofrece un 

fundamento mucho más sólido para la imposición de la pena de lo que la peligrosidad (y la idea de 

prevalencia del interés preponderante) está en condiciones de hacer en relación con la medida de 

seguridad, debido a la enorme incertidumbre de los pronósticos de peligrosidad. Por ello, me parece que 

un Derecho penal respetuoso de las garantías que para el ciudadano representan los principios penales (y 

no me refiero sólo al de culpabilidad, sino también y especialmente al de seguridad jurídica) no tiene más 

remedio que acomodar el régimen de las medidas de seguridad en algún grado a la medida del injusto 

culpable, o, al menos, a la del injusto realizado, por mucho que ello signifique ‘alterar’ en cierta forma la 

lógica de esta institución” (GARAY, 2014, p. 61). 
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De outra face, no campo legislativo, existem alguns projetos de lei que 

merecem destaque neste quadrante. 

O Projeto de Lei do Senado (PLS) n. 236/2012, que objetiva a reforma do 

Código Penal, propõe que o limite máximo da medida de segurança seja o da pena 

cominada em abstrato ou de 30 anos, para os ilícitos-típicos praticados com violência ou 

grave ameaça à pessoa, salvo se o crime for de menor potencial ofensivo (artigo 96, 

§2º)
361

. No entanto, estabelece em seu §3º ao artigo 96, que atingido o limite máximo da 

pena cominada em abstrato para o crime ou o limite de 30 anos (nos crimes com 

violência ou grave ameaça contra pessoa), “poderá o Ministério Público ou o 

responsável legal pela pessoa requerer, no juízo cível, o prosseguimento da internação” 

(SENADO, 2018).   

BARROS-BRISSET e JUNCAL ressaltam que o projeto suprarreferido, 

além de não importar em avanço na matéria, ainda retrocede no posicionamento 

jurisprudencial de considerar o limite de execução da medida de segurança atrelado ao 

máximo da pena cominada em abstrato, no caso de delitos violentos (2018, pp. 458-

459). Nas palavras das autoras: 

sem um sistema de dosimetria e individualização de qualquer medida 

a ser aplicada, não é possível garantir uma ação jurisdicional 

constitucionalmente orientada. O PLS 236/2012 se pauta em uma 

concepção de saúde mental completamente alienada dos preceitos da 

reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, bem como continua a 

se orientar pela lógica do indivíduo perigoso (BARROS-BRISSET; 

JUNCAL, 2018, p. 459). 

Apontam, nesse sentido, a existência de “uma proposta alternativa para 

debate”, ainda na perspectiva de reforma da Parte Geral do Código Penal, elaborada por 

LUÍS GRECO, FREDERICO HORTA, ALAOR LEITE, ADRIANO TEIXEIRA e 

GUSTAVO QUANDT, na qual se propõe uma “dosimetria da medida de segurança” 

(BARROS-BRISSET; JUNCAL, 2018, p. 460)
362

: 

Imposição da medida de segurança para inimputável 

Art. 97 – Se o agente for inimputável, será submetido a tratamento 

ambulatorial ou internação. 

                                                           
361

 O texto integral do referido projeto de lei pode ser consultado em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=3515262&ts=1543021035004&disposition=inline>. Acesso em 10/10/2018. 
362

 A íntegra da proposta alternativa encontra-se disponível em: <http://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento/download/45ce31db-9f17-4bb9-bb46-db3efe26f354>. Acesso em 10/10/2018. 
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§ 1º A internação só será aplicada se for necessária, e desde que a lei 

comine pena privativa de liberdade para o fato previsto como crime. 

 

Perícia médica 

§ 1º-A – O agente será desinternado ou liberado do tratamento 

ambulatorial quando for averiguada, mediante perícia médica, a 

cessação da sua periculosidade. 

§ 2º – A perícia médica realizar-se-á no prazo máximo de 1 (um) a 3 

(três) anos, a ser determinado na imposição da medida de segurança, e 

deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o 

determinar o juiz da execução. 

 

Desinternação ou liberação condicional 

§ 3º – A desinternação, ou a liberação, será sempre condicional 

devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do 

decurso de 1 (um) ano, pratica fato indicativo de persistência de sua 

periculosidade. 

§ 4º – Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz 

determinar a internação do agente, se essa providência for necessária 

para fins curativos, observada a condição estabelecida no caput, assim 

como converter a internação em tratamento ambulatorial, quando os 

recursos extra-hospitalares se mostrarem suficientes. 

 

Prazo 

§ 5º – O juiz ou tribunal fixará o tempo máximo de duração da medida 

de segurança, não superior à pena que seria aplicada ao agente, se 

imputável fosse (GRECO et al., 2017, pp. 64-65 – grifos no original).  

 

Apesar de manter a periculosidade como referencial, a proposta promove 

uma melhor adequação à reforma psiquiátrica – priorizando o tratamento ambulatorial 

em detrimento da internação, como decorre do artigo 4º da Lei n. 10.216/01 – e propõe 

que a medida de segurança seja “proporcional ao tipo de injusto praticado” (GRECO et 

al., 2017, p. 66). 

Segundo GRECO e colaboradores, o julgador deverá limitar a duração da 

medida de segurança ao tempo de aplicação da pena ao imputável, caso este fosse o 

autor do fato, como forma de fazer justiça aos inimputáveis e semi-imputáveis “que por 

força da sua deficiência ainda ficam sujeitos a uma intervenção penal potencialmente 

muito mais severa do que aquela destinada aos autores culpáveis” (2017, pp. 66-67). 

Segundo os pesquisadores: 

A proposta leva a sério a premissa de que, se a medida de segurança 

pressupõe a prática de um injusto punível (cf. o atual art. 97, parágrafo 

único, do CP), a intervenção na liberdade e autonomia do seu autor, 
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para tratá-lo, só pode se estender até onde iria uma intervenção para 

puni-lo. E o limite da punição de um crime concreto não é a pena 

máxima abstratamente prevista na lei para o tipo correspondente, mas 

aquela a ser dosada na sentença, proporcional à magnitude do injusto 

praticado, de acordo com os parâmetros legais. Impõe-se, assim, uma 

dosimetria do limite máximo da medida de segurança aplicada aos 

inimputáveis, que levaria em conta as circunstâncias judiciais e legais 

relevantes para a determinação do grau do injusto atribuído ao agente 

(GRECO et al., 2017, p. 67)
363

. 

CARVALHO, por sua vez, afirma que o juiz, ao tempo da sentença de 

absolvição imprópria, “realizaria a dosimetria da medida, como se pena fosse – 

excluindo, logicamente, das circunstâncias de análise aquelas relativas à culpabilidade, 

pois se trata de inimputável – estabelecendo o horizonte sancionatório máximo”, 

procedimento esse, segundo o autor, “absolutamente adequado”, inclusive para fins 

prescricionais e de direitos referentes à execução penal (detração, remição, comutação, 

indulto e livramento condicional) (2015, p. 515).  

Vale anotar que, em sentido extremado, MATTOS chega a defender que 

todos os cidadãos sejam considerados imputáveis para fins de julgamento penal, “com 

todas as garantias a ele atinentes”, sendo que a doença mental poderá incidir, quando 

muito, como atenuante genérica no caso de relação entre crime e patologia (2015, p. 

168). 

Contudo, o que se propõe, de qualquer forma, é o aprofundamento da 

análise de proporcionalidade e isonomia, libertando-a da pena máxima cominada, 

excepcionalmente atingida pela reprimenda aplicada aos imputáveis, de forma que, não 

existindo elementos a indicar um risco maior de reincidência dos inimputáveis e semi-

imputáveis psíquicos, sejam tratados, na medida do possível, de forma isonômica pelo 

                                                           
363

 “Tal solução não é inédita, tendo sido já consagrada no Código Penal espanhol, em seus arts. 101 a 

103, que preveem hipóteses diversas de internação, sempre limitadas pela seguinte fórmula: “A 

internação não poderá exceder o tempo que duraria a pena privativa de liberdade, se o sujeito tivesse sido 

declarado responsável, e para esse efeito o Juiz ou Tribunal fixará na sentença esse limite máximo” (El 

internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de liberdad, si hubiera 

sido declarado responsable el sujeto, y a tal efecto el Juez o Tribunal fijará en la sentencia ese limite 

máximo). No Brasil, esta orientação foi pioneiramente defendida por AMILTON BUENO DE 

CARVALHO, que como magistrado a introduziu em nossa jurisprudência (TJRS. 5 Câmara Criminal. 

Apelação 70010817724, julgamento em 6 de abril 2005)” (GRECO et al., 2017, p. 67 – grifos no 

original). 
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aplicador do Direito Penal, não suportando uma restrição da liberdade sobremodo mais 

severa e penosa que a aplicada ao agente reprovável por sua conduta
364

. 

 

  

                                                           
364

 CARVALHO traz o seguinte exemplo: “Imagine-se [...] uma situação de prática de furto simples em 

concurso de agentes por uma pessoa imputável e uma inimputável, ambos primários, com bons 

antecedentes, confessos e menores de 21 (vinte e um) anos na época do fato. Na sentença condenatória do 

imputável, o juiz aplicaria a pena, dosando as circunstâncias judiciais e legais. Em razão dos elementos 

expostos (confissão, menoridade, bons antecedentes e primariedade), dificilmente a pena definitiva ficaria 

acima do mínimo legal cominado ao furto qualificado pelo concurso de agentes que é de 2 (dois) anos 

(art. 155, § 4º, do Código Penal). Ao inimputável, porém, restariam três hipóteses quanto à duração 

máxima da medida de segurança: (a) tempo indeterminado pelo critério do art. 97, §1º, do Código Penal; 

(b) limitação em 30 (trinta) anos conforme a diretriz do Supremo Tribunal Federal de aplicação do art. 75 

do Código Penal; e (c) tempo máximo da pena abstratamente cominada ao delito, no caso 8 (oito) anos 

(art. 155, § 4º, do Código Penal), nos termos da incipiente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

Ocorre que, por mais que se adote a postura mais garantista (hipótese ‘c’), é inconteste perceber a falta de 

isonomia de tratamento e o prejuízo ao inimputável – sujeito que [...] pela sua especial condição psíquica, 

deveria ter uma situação jurídica mais favorável” (2015, p. 514). 
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7. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cumpre agora tecer algumas considerações finais, retomando os elementos 

principais do que foi anteriormente exposto, propondo algumas respostas às perguntas 

inicialmente formuladas e apresentando a síntese possível na perspectiva deste estudo. 

O primeiro capítulo, ao tratar da transposição de um Direito Penal centrado 

na culpabilidade – como princípio fundante e limitante da intervenção criminal – para 

outro calcado na periculosidade – como princípio legitimador da ação estatal sobre os 

doentes mentais –, buscou demonstrar a oposição entre os dois modelos, bem como as 

dificuldades enfrentadas pela doutrina para a elaboração de uma justificativa no que 

concerne à segregação dos portadores de transtornos mentais que cometeram um ilícito-

típico, dado escaparem da reprovação característica da sanção penal comum.  

Abordaram-se, nessa senda, as múltiplas e relevantes funções exercidas pelo 

conceito de culpabilidade e como este é substituído, de forma integral, pelo constructo 

da periculosidade criminal – prognóstico de reincidência fundado, essencialmente, nas 

características do doente mental infrator. Longe de ser exclusividade do Direito Penal 

brasileiro, a periculosidade tem suas origens na Escola Positiva e ressoa, ainda que com 

matizes diversos, nos mais diferentes ordenamentos jurídicos estrangeiros – como nos 

exemplos observados de Portugal, Alemanha, Espanha e Estados Unidos da América, 

cujo estudo permitiu verificar pontos de aproximação e de distanciamento, bem como 

que algumas questões ainda incipientemente tratadas no Brasil, como a efetividade do 

prognóstico de reincidência ou a delimitação legal da periculosidade, já são objeto de 

questionamento e análise há algum tempo nesses países. 

No segundo capítulo, por sua vez, assentados os alicerces do que se entende 

por periculosidade criminal na literatura jurídica – sobretudo distinguindo-a da 

periculosidade social –, cuidou-se de perquirir as bases extrapenais de sua formulação, 

percorrendo as contribuições da Psiquiatria Forense – com seus complexos instrumentos 

de avaliação de risco de violência, que renovariam as esperanças científicas na 

credibilidade do prognóstico comportamental –, da Psicologia Forense e da Psicanálise 

– que, além de afastarem o caráter teratológico do comportamento desviante, tem 

passado por uma mudança de paradigma, priorizando o tratamento ao invés da predição 

do comportamento futuro –, e, por fim, das Neurociências – promissora, mas, em certa 
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medida, embrionária, área de pesquisa que visa localizar no cérebro, especialmente em 

determinadas regiões cerebrais, a fonte e explicação do comportamento violento, sem, 

contudo, oferecer uma resposta completa e definitiva ante a relevância de outros fatores 

incidentes sobre o fenômeno estudado.    

No que concerne à Psiquiatria Forense, deve-se ressaltar a formulação das 

denominadas avaliações de risco de violência, que além de amenizarem a adesão do 

qualificativo “perigoso” a determinados indivíduos, tiveram o mérito de sistematizar o 

conhecimento existente em matéria de fatores de risco e de proteção do comportamento 

violento, tornando o procedimento pericial mais hígido e, de algum modo, mais 

contrastável, merecendo destaque os instrumentos analisados neste estudo, PCL-R e 

HCR-20. 

Encerrado o quadro teórico, no terceiro capítulo coube uma breve incursão 

no cenário concreto brasileiro, abordando i) como são efetivamente realizadas as 

perícias que aferem a periculosidade criminal; ii) a tendência à internação prolongada 

dos doentes mentais (alcançando, por vezes, um caráter de perpetuidade); iii) quais os 

critérios usualmente empregados pelos peritos médicos psiquiatras para a análise da 

periculosidade, com a utilização de quais modelos (clínico puro, estruturado ou 

atuarial); iv) o que se tem entendido por tratamento adequado e a realidade encontrada 

nos HCTPs; e, finalmente, v) o quadro estatístico dos doentes “perigosos” no Brasil – 

anotando-se dados como sexo, faixa etária, diagnóstico, entre outros. 

Observou-se, nesse sentido, que os critérios que selecionam os doentes 

mentais infratores não se distinguem, em suma, dos usualmente empregados pelo 

sistema penal comum, haja vista a população encontrada em HCTPs no Brasil ser 

majoritariamente pobre, masculina, com baixa instrução e negra. Por outro lado, 

verificou-se o descaso com que os internos são tratados pelo Estado, que não oferece 

mínimas condições de tratamento (para melhora das condições de saúde do indivíduo e, 

por via de consequência, do arrefecimento de sua periculosidade criminal), assumindo 

tão somente a face de sanção penal, com foco na prevenção especial negativa, que se 

insere na previsão das medidas de segurança criminais. Enfim, constatou-se que em 

muitos casos a possibilidade de liberação do doente mental está associada ao apoio 

familiar, transferindo a responsabilidade do Estado de fornecer condições de assistência 
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extramuros ao indivíduo desinternado à sua família, com frequência vulnerada 

anteriormente pelo próprio comportamento violento do agente. 

Desse modo, se os três capítulos iniciais serviram para apresentar o “estado 

da arte” referente à matéria deste estudo, os três últimos buscaram apresentar sua crítica 

ou contestação, sob os mais diversos enfoques. 

O quarto capítulo, nessa toada, abordou i) a periculosidade como a 

manifestação de um biopoder, inscrevendo-a em um contexto maior de controle do 

anormal e medicalização da vida característicos do mundo contemporâneo, em que é 

atribuído ao saber médico um poder considerável sobre a normalização de condutas e o 

controle do comportamento dos indivíduos; ii) as inúmeras dificuldades de contraste do 

argumento médico-científico, seja por sua imunização estatística no caso da enunciação 

de taxas de risco em valores não absolutos, seja pelo prestígio e cientificidade que 

envolve toda e qualquer afirmação formulada; iii) questionando-se, enfim, a adequação 

desse argumento a um modelo processual acusatório e ao standard probatório 

característico de um Direito Penal garantista, no qual a dúvida razoável se resolve a 

favor do indivíduo e não da sociedade. 

Nesse sentido, vale retomar a percepção de que apesar dos sofisticados 

instrumentos de avaliação de risco atingirem níveis consideráveis de capacidade 

preditiva, ainda apresentam margens de erro substanciais, a infirmar a periculosidade 

criminal como argumento apto à segregação do doente mental pelas medidas de 

segurança. No ponto, observa-se que, por vezes, uma probabilidade de equívoco 

aceitável em termos médicos pode ser intolerável quando se tem em jogo a liberdade de 

um indivíduo. 

De outra face, no capítulo cinco retomou-se o tema do risco, sobretudo do 

risco de reincidência criminal inerente aos prognósticos apresentados, i) distinguindo o 

que se entende por violência e reincidência criminal, bem como alertando para a 

plurivocidade que esta última expressão embute; ii) apresentando e comparando as taxas 

de reincidência de imputáveis e inimputáveis – oportunidade em que se observou que a 

tendência é de valores menores para estes em relação àqueles; e iii) ressaltando as 

importantes limitações inerentes aos métodos de avaliação de risco de violência – em 

especial as taxas significativas de falsos positivos – e as escolhas político-criminais 

imbricadas em sua utilização – aceitando-se, por vezes, que um número elevado de 
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pessoas tenha sua liberdade restrita a fim de que algumas outras não causem dano à 

sociedade.  

Na oportunidade, analisou-se, igualmente, como esse risco de reincidência 

criminal se insere na macrorrelação entre Direito Penal e risco – com a contemporânea 

sensibilidade social extrema ao risco de condutas lesivas a bens jurídicos tutelados pelo 

Direito Penal –, bem como se haveria uma equilibrada distribuição do risco nos eixos 

sociedade-imputável e sociedade-inimputável. Ou ainda, se existiria uma distinção, na 

perspectiva do risco, suficiente a justificar tratamentos tão díspares como o mínimo da 

pena cominada ao agente responsável e o máximo de extensão da medida de segurança 

aplicável ao doente mental por fato análogo.  

A resposta se mostrou negativa, tendo em vista que não foram encontrados 

dados estatísticos a sustentar que os inimputáveis e semi-imputáveis psíquicos 

representem um risco significativamente diverso do representado pelos imputáveis 

diuturnamente liberados após o cumprimento de suas penas. Sob essa perspectiva, não 

se tem um razoável equilíbrio de cargas entre o direito à segurança da população e a 

restrição à liberdade do indivíduo, prevalecendo o temor social na possibilidade de 

reiteração delitiva do doente mental infrator. 

Por derradeiro, o sexto capítulo debruçou-se sobre o que seria o Direito 

Penal da periculosidade, estudando i) sua aproximação com o denominado Direito Penal 

de autor, ao estabelecer suas bases sobre as características e riscos representados pelo 

indivíduo e não sobre o fato por ele praticado; ii) a forma como este funciona, 

alimentando e sendo alimentado pela perpetuação de um estigma que associa, em 

intensidade claramente equivocada, doença mental e conduta criminal violenta; e iii) 

como esse modelo deve ser – para alguns autores – imediatamente afastado pelos efeitos 

da reforma psiquiátrica (Lei n. 10.216/11), que considera o doente mental como sujeito 

de direito e coloca a internação como última hipótese de incidência, condicionada à 

exclusiva necessidade médica, não restando espaço à periculosidade criminal ou à 

medida de segurança de internamento. 

Ainda nesse capítulo, muito embora se reconheça o acerto da corrente que 

propugna a aplicação de tratamento médico e não de um “tratamento penal” aos doentes 

mentais que praticaram um ilícito-típico, bem como se vislumbre que a periculosidade 

ou a avaliação de risco de violência não atendem aos fins de prognóstico efetivo a que 
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se destinam – minando a legitimidade das próprias medidas de segurança –, propõe-se 

neste estudo uma saída pragmática no sentido de diminuir, ou ao menos limitar, a 

desproporcionalidade sancionatória entre a intervenção penal sobre imputáveis e 

inimputáveis, consistente na “dosimetria” da medida de segurança com base na pena 

que seria aplicada ao agente se imputável fosse. Trata-se de uma forma de atender, em 

algum alcance, à realidade de sanção penal que a medida de segurança apresenta no 

Brasil, bem como aos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, 

usualmente ignorados nessa seara. 

Enfim, com a presente dissertação foi possível concluir que a periculosidade 

criminal, como prognóstico do comportamento delitivo futuro, não possui a solidez 

almejada pelos parâmetros de um Direito Penal garantista, não se mostrando, assim, 

apta a fundamentar e legitimar a intervenção criminal sobre os doentes mentais 

infratores, sobremodo quando essa é mais intensa que a aplicada aos imputáveis pelos 

mesmos fatos ilícitos típicos.  
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