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RESUMO 

 

Nesta dissertação, objetivamos analisar e problematizar, por meio da teoria da 

racionalidade penal moderna, um fenômeno que vem ocorrendo dentro do direito criminal 

referente à uma  mudança de compreensão, intensificada particularmente no contexto da 

reforma psiquiátrica brasileira,  do Sistema de Direito Criminal com relação à necessidade 

de aplicação de algumas garantias penais e processuais penais às medidas de segurança. 

Tínhamos duas hipóteses iniciais. A primeira é a de que a aplicação de garantias penais e 

processuais penais às medidas de segurança tem sido feita mobilizando um recurso 

cognitivo (a racionalidade penal moderna) que acaba reforçando um conceito de punição 

essencialmente hostil.  A segunda hipótese é a de que os novos entendimentos em saúde 

mental e o fortalecimento institucional da reforma psiquiátrica brasileira produzem 

ressonâncias no Sistema de Direito Criminal e dentre essas ressonâncias está o 

entendimento que visa assegurar ao indivíduo com transtorno mental autor de um delito as 

mesmas garantias que regem a aplicação e execução das penas dos indivíduos considerados 

penalmente responsáveis. A pesquisa fora feita por meio de uma revisão bibliográfica e de 

uma pesquisa empírica documental realizada por meio da coleta de acórdãos do STF. 

Constatamos, ao final, que argumentos ligados à racionalidade penal moderna possuem 

para a literatura jurídica e a para o STF um papel importante na aplicação de garantias 

penais e processuais penais às medidas de segurança e que juristas que estão atentos à 

reforma psiquiátrica defendem a ampla aplicação de garantias penais e processuais penais 

ao indivíduo portador de transtorno mental autor de um delito.  Verificamos, ainda,  com a 

pesquisa empírica, que algumas garantias foram aplicadas pelo STF às medidas de 

segurança antes da emergência da reforma psiquiátrica brasileira, o que nos obriga a ter a 

cautela de não associar automaticamente a aplicação de garantias penais às medidas de 

segurança aos novos entendimentos em saúde mental. 

 

Palavras-chave: Medida de Segurança. Garantias. Reforma Psiquiátrica. Racionalidade 

Penal Moderna.   

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In this dissertation, we aim to analyze and problematize, through the theory of modern 

criminal rationality, a phenomenon that has been occurring within the criminal law 

concerning a change of understanding, intensified particularly in the context of the 

Brazilian psychiatric reform, of the Criminal Law System in relation to The need to apply 

certain criminal and criminal procedural safeguards to security measures. We had two 

initial hypotheses. The first is that the application of criminal and criminal procedural 

safeguards to security measures has been done by mobilizing a cognitive resource (modern 

penal rationality) that reinforces an essentially hostile concept of punishment. The second 

hypothesis is that the new understandings in mental health and the institutional 

strengthening of the Brazilian psychiatric reform produce resonances in the Criminal Law 

System and among these resonances is the understanding that aims to assure to the 

individual with mental disorder author of a crime the same guarantees that govern the 

application and execution of the sentences of the individuals considered criminally 

responsible. The research was done through a bibliographical review and an empirical 

documentary research accomplished through the collection of STF judgments. In the end, 

we find that arguments related to modern criminal rationality have an important role for the 

legal literature and for the Supreme Court  in the application of criminal and criminal 

procedural safeguards to security measures and that jurists who are attentive to the 

psychiatric reform defend the wide application of criminal and criminal procedural 

safeguards to the individual with mental disorder who committed a crime. We also verified 

with the empirical research that some guarantees were applied by the STF to the security 

measures before the emergency of the Brazilian psychiatric reform, which forces us to be 

careful not to automatically associate the application of criminal guarantees to the security 

measures to the new understandings in mental health. 

 

Keywords: Security Measures. Safeguards. Psychiatric Reform. Modern Criminal 

Rationality. 
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1. Introdução 

 

Previsto na legislação penal, aplicado pela mesma autoridade do Judiciário que 

aplica as penas, com execução regulada pela Lei de Execução Penal, sendo responsável por 

sua execução o (a) juiz (a) da execução penal, tendo como estabelecimento para sua 

execução o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (que é considerado pela LEP 

um estabelecimento penal), o instituto das medidas de segurança possui uma natureza 

ambígua e controversa, sendo ora concebido como tratamento, ora como sanção, e ainda 

quando concebido como sanção, marcante a controvérsia se seria uma sanção penal ou 

administrativa. 

Afirmamos que sua natureza é ambígua no sentido exposto pelos pesquisadores 

Cláudia Rosa Roesler e Leonardo Almeida Lage de que a medida de segurança é “um 

instituto que reúne, ao mesmo tempo, os traços definidores de uma sanção penal e de um 

tratamento médico” (2013, p.104). Nesse mesmo sentido, a psicanalista Fernanda Otoni de 

Barros-Brisset, uma das idealizadoras do Programa de Atenção integral ao Paciente 

Judiciário, considerado uma referência nacional e internacional na execução das medidas 

de segurança em conformidade com a reforma psiquiátrica, salienta que: 

“em torno do louco infrator, coadunam os discursos jurídico, 

clínico e social, de tal sorte que, ao alinhavar, em um mesmo 

campo, referências epistemologicamente tão diversas, precisamos 

estar atentos ao fato de que não existe solução simples para o 

problema, pois o tema do louco infrator se constitui estruturalmente 

como um campo de natureza complexa” (2010, p.11). 

É o discurso jurídico-penal acerca do tratamento jurídico direcionado às pessoas 

com transtorno mental (ou que, explica-se, assim são classificadas pela psiquiatria) que 

realizaram fatos previstos como crime que particularmente nos interessa no seio desse 

trabalho. Os discursos propriamente da área da saúde mental possuem um papel secundário 

nesse trabalho, não buscaremos analisá-los criticamente, tal como objetivamos fazer com o 

discurso jurídico, mas eles serão concebidos como integrantes do contexto do nosso objeto 

de pesquisa. 

Nesse trabalho  objetivamos, pois,  analisar e problematizar um fenômeno que vem 

ocorrendo dentro do direito criminal referente à uma  mudança de compreensão, 

intensificada particularmente no contexto da reforma psiquiátrica brasileira,  do Sistema de 
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Direito Criminal com relação à necessidade de aplicação de algumas garantias penais e 

processuais penais às medidas de segurança.  

Essa mudança de orientação  não é um fenômeno exclusivo da Justiça brasileira. No 

Brasil ela passa a se acentuar particularmente nas duas últimas décadas, podendo ser 

verificada na jurisprudência dos Tribunais, que passaram a aplicar algumas garantias antes 

não asseguradas às medidas de segurança (mas tão somente às penas), e  na literatura 

jurídica especializada, que tem passado a defender a aplicação dessas garantias. 

Utilizaremos como marco teórico para a análise do nosso objeto de pesquisa a 

teoria da racionalidade penal moderna. Temos, pois, duas  hipóteses de partida. A primeira 

é que a aplicação de garantias penais e processuais penais às medidas de segurança tem 

sido feita mobilizando um recurso cognitivo (a racionalidade penal moderna) que acaba 

reforçando um conceito de punição essencialmente hostil.   

A segunda hipótese, por sua vez, é a de que os novos entendimentos em saúde 

mental e o fortalecimento institucional da reforma psiquiátrica brasileira produzem 

ressonâncias no Sistema de Direito Criminal e dentre essas ressonâncias está o 

entendimento que visa assegurar ao indivíduo com transtorno mental autor de um delito, e, 

portanto, sujeito a uma medida de segurança, as mesmas garantias que regem a aplicação e 

execução das penas dos indivíduos considerados imputáveis.  

No primeiro capítulo desse trabalho discorreremos, pois, sobre a teoria da 

racionalidade penal moderna. Iniciaremos o capítulo buscando problematizar a relação 

entre o garantismo jurídico e o conjunto de ideias que formam a racionalidade penal 

moderna. Passaremos, no segundo momento, a tratar particularmente da teoria, de suas 

principais características, da   problemática que presidiu a sua elaboração, de  suas partes 

constitutivas, realçando ser ela uma teoria da evolução do direito penal que 

dessubstancializa  o conceito de punição e de pena. Na última parte, discorreremos, ainda, 

sobre as teorias modernas da pena enquanto  constitutivas da racionalidade penal moderna. 

No segundo capítulo, valendo do pensamento de  Michel Foucault, buscaremos, no 

primeiro momento, apresentar, ainda que  brevemente,   as condições de possibilidade 

históricas que possibilitaram a emergência dos saberes criminológicos e psiquiátricos que, 

por sua vez, deram embasamento teórico para o surgimento do instituto das medidas de 

segurança. Ainda no primeiro tópico desse capítulo, apontaremos, por meio de análises 
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feitas pela historiadora Lilia Moritz Schwarcz e pela criminóloga venezuelana Rosa Del 

Olmo, que a criminologia no Brasil teve inicialmente um enfoque racial na explicação da 

criminalidade. No segundo tópico apresentaremos as teorizações que possibilitaram o 

surgimento de uma instituição com características de prisão e hospício, o manicômio 

judiciário. No terceiro tópico buscaremos introduzir as construções teóricas que 

fundamentaram a criação do instituto das medidas de segurança. No quarto tópico, por sua 

vez, discorreremos sobre a consagração do instituto por meio de congressos internacionais 

e de sua previsão nas legislações de vários países do Ocidente no século XX. 

No terceiro capítulo apresentaremos as diferentes conceituações dadas pela 

literatura especializada jurídica sobre o instituto das medidas de segurança, enfocando nas 

finalidades atribuídas ao instituto e nas discussões acerca de sua natureza jurídica. 

No quarto capítulo buscaremos expor, no primeiro tópico, as considerações e 

principais discussões da literatura jurídica, principalmente da brasileira, acerca da relação 

entre o instituto das medidas de segurança e o tradicional instituto das penas, realçando as 

teorizações que indicam estar havendo uma aproximação das penas às medidas de 

segurança e uma aproximação das medidas de segurança às penas. E no segundo tópico 

objetivamos apresentar as principais formas de regulamentação das medidas de segurança 

nas legislações, que são, segundo o jurista espanhol Agustín Jorge Barreiro, o dualismo 

rígido, o dualismo flexível e o dualismo tendencialmente monista. O dualismo 

tendencialmente monista, como veremos, refere-se justamente a aplicação de certas 

garantias às medidas de segurança anteriormente apenas aplicadas às penas. 

No quinto capítulo discorreremos sobre as peculiaridades do regramento do 

instituto das medidas de segurança na legislação brasileira, o que será feito com enfoque 

desde o Código Penal de 1940, que introduziu o instituto no ordenamento jurídico 

brasileiro, até a promulgação da Lei da Reforma Psiquiátrica em 2001, momento esse em 

que destacaremos as defesas da literatura especializada no sentido de que essa lei teria 

alterado o tratamento jurídico a ser dado aos indivíduos com transtorno mental que 

violaram a lei penal. 

No sexto capítulo buscaremos trazer à tona as principais discussões emergidas no 

seio da literatura jurídica acerca da necessidade ou não da aplicação de garantias às 

medidas de segurança.  Objetivaremos, então, identificar os principais argumentos 

mobilizados pela doutrina para defender a aplicação dessas garantias ou para refutá-la. 
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No sétimo capítulo trataremos, no primeiro tópico, dos novos entendimentos em 

saúde mental advindos com as variadas experiências de reformas psiquiátricas que vêm 

ocorrendo em diversos países do mundo. No segundo momento teremos como enfoque as 

repercussões desses novos entendimentos em organizações internacionais, como a 

Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde e a ONU. 

Faremos também alguns apontamentos sobre Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, que fora baseada na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência. Ainda, no último tópico desse capítulo, buscaremos trazer dados sobre a 

história do processo da reforma psiquiátrica brasileira e de seu fortalecimento institucional.   

No oitavo capítulo trataremos dos principais reflexos gerados pela reforma 

psiquiátrica no direito penal e na execução penal, reflexos esses ocorridos tanto em termos 

de questionamentos gerados como em mudanças de práticas. Nesse capítulo será também 

analisada uma demanda que vem surgindo em defesa da exclusão da responsabilização dos 

indivíduos com transtorno mental do direito penal. 

No nono e no décimo capítulos trataremos da pesquisa empírica realizada a partir 

da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pesquisa essa por meio da qual buscamos, 

através de uma observação de segunda ordem (técnica essa que será explicada no capítulo) 

e por meio das “lentes” proporcionadas pela teoria da racionalidade penal moderna, 

identificar, analisar e problematizar o modo como Sistema de Direito Criminal observa a 

relação entre o instituto das medidas de segurança e as garantias penais e processuais 

penais. 

No capítulo nono, detalharemos, no primeiro tópico, a concepção de direito 

criminal adotada no seio da teoria da racionalidade penal moderna que é a de um sistema 

autopoiético caracterizado por fechamento operacional e abertura cognitiva. No segundo 

tópico apresentaremos a técnica consistente em uma “observação de segunda ordem”. E no 

terceiro tópico trataremos dos aspectos metodológicos específicos, como os critérios 

utilizados para selecionar as decisões, o limite temporal, etc.  

No último capítulo apresentaremos os resultados da pesquisa empírica realizada. 

Ele será dividido em duas partes, a primeira trata dos acórdãos em que fora posta em pauta 

a ilegalidade de aplicação ou modificação da medida de segurança pelo Tribunal de ofício 

quando houvesse apenas apelação do réu e a segunda parte consiste na análise do acórdão 
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que representa um ponto de virada do posicionamento do STF acerca da 

inconstitucionalidade da indeterminação temporal das medidas de segurança. 

Esse trabalho, realçando, pois, as particularidades desse instituto ambíguo que 

fazem com que ele se localize em uma zona fronteiriça entre o direito criminal e a 

psiquiatria, buscará, por meio da teoria da racionalidade penal moderna, analisar e 

problematizar esse fenômeno por meio do qual algumas garantias antes apenas previstas 

para as penas passaram a ser asseguradas, pela doutrina e pelos tribunais, às medidas de 

segurança. 
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2. Direito penal e a teoria da racionalidade penal moderna 

 

Nesse capítulo discorreremos sobre as concepções dominantes de pena e punição 

que caracterizam o direito penal do Ocidente pela racionalidade penal moderna. O que faz, 

pois, com que concebamos uma sanção como sendo criminal?   Buscaremos também 

problematizar o garantismo jurídico enquanto instrumento para a limitação da intervenção 

punitiva do Estado. Ao final,  trataremos, ainda, das teorias da pena que compõem a 

racionalidade penal moderna. 

 

2.1  As duas faces do Direito Penal: garantismo jurídico e a racionalidade 

penal moderna 

 

Rafaele  Garófalo (1851-1934), um dos principais defensores da Escola Positivista 

italiana, escola essa  umbilicalmente ligada à criação, nos ordenamentos jurídicos dos 

países do Ocidente, das medidas de segurança, assim criticava, em 1885, o Direito Penal 

do seu tempo, então imerso nos ideais da Escola Penal Clássica: “ [...]a los ojos del pueblo 

, los códigos, los procedimientos y el mesmo poder judicial parece que se ha puesto de 

acuerdo para proteger al criminal contra la sociedad, más bien que a la sociedad contra 

el criminal”  (2014, p. XXXVII). 

 Garófalo propunha, então, a inversão desses fins, que o Direito Penal, suas 

instituições e seus atores, objetivassem primordialmente  a proteção da sociedade contra o 

criminoso. Talvez esse raciocínio nos ajude a entender porque Carlos Alberto Elbert, em 

sua apresentação ao livro La Criminología de Garófalo,  conclua que “ante dos hipótesis 

político-criminais,   Garófalo elige siempre la más opuesta a un sistema jurídico de 

garantías indiviuales, o bien la que resultase más cruenta, represiva y extrema” (2014, 

p.XIV).  

Mais de um século após a publicação de La criminología de Garófalo, o 

criminólogo Álvaro P. Pires, pautando-se em sua teoria da racionalidade penal moderna,  

indica justamente haver duas maneiras com as quais o sistema criminal se observa e se 

descreve desde a emergência, no século XVIII, do Sistema de Direito Criminal como um 

subsistema autônomo e diferenciado do Direito,    “ el primer autorretrato quiere proteger 

a la sociedad, la víctima ou la moral contra el criminal; el segundo, lo contrario, quiere 
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proteger al individuo y al criminal contra la injerencia punitiva del poder político central” 

(2001, p. 73). 

 O primeiro auto-retrato, aponta Pires, “está ligado a nuestras creencias culturales 

sobre el valor terapéutico, pedagógico o moral de castigo”. Ele se apoia nas teorias 

modernas da pena, a retribuição, a dissuasão, a reabilitação carcerária e posteriormente, 

também, a denunciação (prevenção geral positiva). O segundo auto-retrato, por sua vez,  

“se desprende del proceso de legalizacón cresciente de las relaciones entre dominadores y 

dominados”  Ele se fundamenta no sistema de pensamento chamado garantismo jurídico 

(2001,pp.74 e75) . 

Aponta Pires que os dois auto-retratos ligam-se, todavia, a um conceito de proteção 

negativa dos direitos. Isso porque auto-retrato da defesa da sociedade contra o criminoso 

“pretende casi exclusivamente proteger el mal por el mal (la pena)”  e o da defesa do 

criminoso contra a ingerência punitiva do Estado “pretende a menudo simplesmente reglar 

y limitar la pena sin aceptar otras formas de componer el conflicto y las sanciones” (2001, 

p. 73) 

O auto-retrato de defesa contra o crime caracteriza-se  por ser essencialmente 

punitivo,  com ele “o procedimento penal hostil, autoritário e acompanhado de sanções 

aflitivas é considerado o melhor meio de defesa contra o crime” (PIRES, 2004, p.43). Pires 

nos levanta, então, a hipótese de esse auto-retrato não é tão incompatível com o da 

proteção contra o Estado como se pensa: 

“Ahora bien, las teorías de la pena no colisionan directamente con 

el sistema de pensamiento de las garantías jurídicas negativas.  

Muy por el contrario, esas teorías aceptan el sistema de garantías 

(siempre que no se quieran introducir alternativas positivas). De 

ahí, esas teorías “trazan” la línea de defensa de las garantías y se 

instalan cómodamente en el interior de su sistema de pensamiento , 

conservándose ellas mismas como garantías puramente negativas y 

abstractas: es decir , como garantías que no crean otras 

alternativas para desalojar el automatismo de una reacción 

esencialmente punitiva” (PIRES, 2001, p.79) 

As garantias penais negativas, enquanto ferramentas na proteção dos indivíduos 

contra a ingerência punitiva do poder central, não são suficientes, aponta Pires, na 

construção de um direito penal moderado e do cidadão. A convivência desses dois auto-

retratos aparentemente tão rivais entre si revela-se possível pela ampla aceitação do 

sistema de pensamento das teorias da pena com todas suas consequências (2001, p.78). 
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Segundo a teoria da racionalidade moderna  de Pires, as teorias modernas da pena 

constituem o sistema de pensamento dominante dos sistemas penais do Ocidente, sistema 

esse denominado  de racionalidade penal moderna. As terias modernas da pena tiveram, 

aponta a teoria formulada por Pires, um papel determinante no processo de reprodução 

identitária do sistema de direito criminal: fundando-se sobre essas teorias, foi que o sistema    

se auto-descreveu , aproximadamente no século XVIII, como um sub-sistema jurídico 

diferente  dos outros  sub-sistemas (direito civil e  direito administrativo) (GARCIA, 2013, 

pp.43 e 44). 

Buscando identificar as semelhanças entre essas teorias da pena, ao invés de 

destacar as suas diferenças, tal como comumente feito, a teoria da racionalidade penal 

moderna identifica nelas um modo hostil, abstrato, negativo e atomista de conceber a 

proteção da sociedade ou a afirmação de normas .  Hostil “por representarem o 

transgressor como um inimigo de todo o grupo e por estabelecerem a equivalência 

necessária [...] entre o valor do bem ofendido e o grau de sofrimento que se deve infligir ao 

transgressor”. Abstrato  “porque, mesmo reconhecendo que a pena causa um mal concreto 

e imediato, concebem que esse mal produz um bem imaterial e mediato para o grupo”. 

Negativo porque a proteção contra o mal do crime se dá através de outro mal. E atomista 

“porque a pena [...] não se deve preocupar com os laços sociais concretos entre as pessoas 

a não ser de uma forma secundária e acessória”   (PIRES, 2004, p.43). 

 

2.2 A teoria da racionalidade penal moderna  

 

A teoria das racionalidade penal moderna fora elaborada pelo criminólogo Álvaro 

Pires a partir da década de 1990, tendo tido, no primeiro momento, influências de Michel 

Foucault (1926-1984) e, num segundo momento, influências do pensamento de  Niklas 

Luhmann (1927-1998). 

Explica a socióloga Margarida Garcia que teoria da racionalidade penal moderna 

fora construída progressivamente  para responder ao problema de pesquisa referente aos 

“obstáculos ligados à reforma prática e institucional do direito criminal moderno, e em 

particular o caráter recorrente da crítica à prisão” (tradução nossa) (2013,p.41).  A teoria 

constatou que o sistema de pensamento da racionalidade penal moderna constitui um 

“obstáculo epistemológico ao conhecimento da questão penal e, ao mesmo tempo, à 

inovação , isto é,  à criação de uma nova racionalidade penal e de uma outra estrutura 

normativa”(PIRES,2004.p.43). 
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Aponta a criminóloga Mariana Raupp que a teoria da racionalidade penal moderna 

pode ser concebida como uma teoria da evolução do direito criminal moderno, mais 

precisamente, seu enfoque é sobre os obstáculos cognitivos para a evolução do direito 

criminal (2015, p.15). Segundo a pesquisadora, a teoria:  

“tenta explicar e compreender por que, desde o início do século 

XIX, é tão difícil realizar reformas de substância tanto na 

legislação penal como na orientação da doutrina jurídica e nas 

decisões jurisprudenciais, reformas que iriam no sentido de reduzir 

a escala das penas e o recurso global ao encarceramento no 

Ocidente” (tradução nossa) (2015, p.15) 

Um dos principais enigmas enfrentados pela teoria da racionalidade penal moderna 

, aponta Raupp,  fora a resistência, que a penalidade demonstra possuir, a mudanças (2015, 

p.17), o que  levou a uma certa  “monotonia das sanções criminais” no direito penal do 

ocidente, resultando na permanência da prisão como principal pena em matéria criminal 

(2015, p.17). Ora, por que, apesar de todas as críticas direcionadas à prisão, ela se 

mantém? Por que a dificuldade de valorização e de  legitimação de outras penas que não 

envolvem o encarceramento?  A teoria busca, então, responder a essas perguntas  com 

enfoque não em fatores externos ao Direito Penal, tal como fizera Foucault em seu livro 

“Vigiar e Punir”
1
, mas nos mecanismos internos ao próprio direito penal. 

Buscando compreender o porquê das dificuldades de evolução do direito penal,a 

teoria da racionalidade penal moderna é composta de uma parte descritiva e de uma parte 

explicativa. Na parte descritiva, aponta Raupp, a teoria da racionalidade penal moderna se 

vale de ferramentas conceituais da teoria dos sintemas sociais de Niklas Luhmann. O 

direito criminal é, então, concebido como um sub-sistema autônomo  (na medida em que 

ele não se confunde com outros sub-sistemas do direito) e autopoiético (característica essa 

que se refere à permanente auto-diferenciação do subsistema com o seu ambiente)
2
.  

Ainda na parte descritiva, a teoria é composta de uma cartografia das ideias que 

compõem o direito criminal moderno do Ocidente e de uma cartografia das estruturas das 

normas penais . A primeira corresponde às teorias modernas da pena, das quais 

discorreremos no último tópico desse capítulo. Quanto à estrutura das normas penais, por 

                                                           
1
 Para uma comparação do pensamento de  Foucault referente à manutenção da prisão  com a explicação 

fornecida pela teoria da racionalidade penal moderna, ver o primeiro capítulo da tese de doutorado da 

criminóloga Mariana Raupp (RAUPP, Mariana Mendonça. La réforme pénale de 1984 au Brésil : Pourquoi 

est-il si difficile de réduire le recours à l’incarcération?  Dissertação (Doutorado em Criminologia). 2015. 

Universidade de Ottawa, Ottawa, 2015). 

2
 Volteremos à teoria dos sistemas de Luhmann na capítulo 10 deste trabalho. 
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sua vez, a teoria destaca e problematiza a comum justaposição de uma norma de 

comportamento a uma norma de sanção. A combinação da racionalidade penal moderna 

com essa estrutura normativa, aponta Pires, “dará a impressão de que a norma de 

comportamento e a pena aflitiva formam um todo inseparável, o que suscitará uma série de 

problemas e deslocamentos de sentido”  (2004, p.41).  

 Dentre os problemas gerados por essa combinação da estrutura normativa com o 

sistema de ideias que valoriza a pena aflitiva, o criminólogo aponta a dificuldade de se 

“pensar o sistema penal ou o crime sem uma dependência quase exclusiva da pena aflitiva” 

(PIRES, 2004, p.42). 

Em sua parte explicativa, salienta Raupp, a teoria da racionalidade penal moderna 

utiliza-se de “explicações negativas”, que é uma espécie de explicação por meio da qual, 

segundo o cientista social Gregory Bateson(1904-1980), seu criador: 

 “Examinamos primeiro os eventos que teriam sido mais prováveis 

de se produzir, para depois nos demandar em seguida  por que um 

grande número entre eles  não aconteceu, mostrando assim que o 

evento particular em estudo foi um dos poucos que poderia 

efetivamente se produzir” (tradução nossa) (1977,p.155, apud, 

RAUPP, 2015, p.16). 

 

Relevante ressaltar que as “ideias” enquanto fundamentos de certas práticas ligadas 

à sanção criminal possuem, aponta Raupp, um papel central na teoria da racionalidade 

penal moderna. Elas são tratadas pela teoria, em sua parte explicativa, como obstáculos 

cognitivos para a evolução do direito penal.  

Conforme aponta Raupp, “a teoria percebe o problema da evolução como um 

problema cognitivo e um problema de comunicação,um problema de sentidos, de recepção 

de sentidos e de compreensão ou não compreensão de sentidos”.  Um exemplo prático de 

“não compreesão de sentido” ocorreu no Brasil após a promulgação da lei 11. 343 de 2006. 

Essa lei,  em seu artigo 28, previa e ainda prevê como penas para o crime nesse artigo 

tipificado
3
  a advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade 

                                                           

3
 Art. 28.  Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, 

drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às 

seguintes penas:I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - 

medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. § 1
o
  Às mesmas medidas submete-se 

quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena 

quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. § 2
o
  Para determinar se 

a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, 

ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à 

conduta e aos antecedentes do agente. § 3
o
  As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão 

aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses. § 4
o
  Em caso de reincidência, as penas previstas nos 
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e a medida educativa de comparecimento ou curso educativo. Logo após a promulgação da 

lei, surgiram, todavia,  penalistas defendendo que o artigo promovia ou uma 

descriminalização ou uma  despenalização do porte de drogas para uso próprio,  

Conforme destacam Pires e Cauchie, as penas do artigo 28 da Lei de drogas do 

Brasil “não têm usualmente o status jurídico de penas nas leis criminais, não são penas 

selecionadas e valorizadas pelas teorias modernas da pena (retribuição, dissuasão, 

neutralização e o primeiro paradigma da teoria da reabilitação) , elas também “não 

correspondem de forma plena ao conceito de pena que sustenta que uma “verdadeira pena” 

exige da autoridade a intenção visível de querer infligir um sofrimento ou um mal ao 

infrator”  (2011, p.302).  

A reação da doutrina brasileira frente ao artigo 28 da lei de drogas se explica, 

assim,  porque essas penas muito se distanciavam do “conceito dominante ou “normal” de 

pena (2011, p.300). Nesse sentido, afirmam Pires e Cauchie que para “poder “ver” uma 

descriminalização ou uma despenalização, é preciso antes ter selecionado como panorama 

de fundo o conceito de pena da matriz dominante” (2011,p.315).  

Um exemplo, dado por Pires  e Cauchie, de conceituação de punição  que não fora 

selecionada pelo Sistema de Direito Criminal em seu processo de diferenciação dos outros 

sub-sistemas do direito fora o conceito defendido por Mostesquieu no século XIX: 

“Em Mostesquieu (1748,6L,9C e 16C), a paz entre as partes 

parecer ser uma solução absolutamente aceitável em direito 

criminal e, para ele, “tudo que a lei chama de pena é efetivamente 

uma pena” (1748,92): a simples condenação pode ser vista como 

uma pena (1748, 91), podemos dar conselhos (1748,32) e podemos 

também pagar indenizações (1748, 103) à vítima” (2011, pp. 314 e 

315).  

 

Conforme aponta Pires  e Cauchie, na conceituação de Mostesquieu a “ideia de 

pena está assim presente, mas não está de forma substancializada, como aliás a de punição 

também não está” (2011, p.315). O conceito de punição que se tornou dominante n 

Ocidente , todavia, é um conceito substancializado, não basta a denominação de pena para 

ser visto como tal. Nesse sentido, Pires:  

                                                                                                                                                                                
incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses. § 5

o
  A prestação 

de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou 

assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se 

ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de 

drogas.  § 6
o
  Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos I, II e 

III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a: I - admoestação 

verbal; II - multa. § 7
o
  O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator, 

gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado. 
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“ A partir do século XVIII o sistema penal projeta um auto-retrato 

identitário essencialmente punitivo , em que o procedimento penal 

hostil, autoritário, acompanhado de sanções aflitivas é considerado 

o melhor meio de defesa contra o crime (“só convém uma pena que 

produza sofrimento)” (2004, p.43).  

Importante, ainda, destacar que a teoria da racionalidade penal moderna não apenas 

identifica os obstáculos cognitivos para a evolução do direito criminal como também 

“identifica as condições de transformação e de inovação em matéria de sanção criminal”  

(RAUPP, 2015, p.86). Nesse segundo eixo, pergunta-se, pois, o  que é necessário para 

tornar possível a consagração de um direito penal outro. O  que seria, por exemplo,  

necessário para tornar as penas dos artigo 28 da Lei de drogas uma normalidade  para o 

direito criminal?  

Para tratar da possibilidade de evolução do sistema de direito criminal, a teoria da 

racionalidade penal moderna utiliza-se, mais uma vez, da teoria dos sistemas de Luhmann,   

para quem a evolução de um sistema autopoiético é concebida: 

“como um processo de aprendizagem no qual o sistema produz 

uma variação a partir  de um estado estabelecido; essa variação é 

eventualmente selecionada pelas operações deste sistema e é 

(também eventualmente) generalizada, estabilizada, fortemente 

institucionalizada pelas operações subseqüentes. O que era uma 

variedade  torna-se uma nova normalidade do sistema” (tradução 

nossa) (2015, pp.86 e 87). 

O sistema precisa, dessa forma,  aprender com a variação e passar a se auto-

produzir tendo como referência o que fora aprendido. Ora, de uma forma simplificada,  

para que uma variação em uma norma de sanção, tal como presente no artigo 28 da Lei de 

drogas, se  tornasse normal  seria preciso que o legislativo promulgasse outras leis com a 

previsão dessas penas, que os juristas e doutrinadores passassem a concebê-las como uma 

possibilidade válida de pena, que  o judiciário passasse a aplicá-las, até que, enfim,  a  

aplicação dessas penas se tornasse a regra no âmbito do sistema de direito criminal
4
.  

A teoria da racionalidade penal moderna aponta, no entanto, que para que haja  uma 

evolução mais profunda no direito penal, que representasse um salto, uma  

descontinuidade, um rearranjo do sistema,  seria necessária uma inovação no plano das 

ideias
5
.  

                                                           
4
  Para uma análise detalhada desse processo, vide:  PIRES, Álvaro P. ; CAUCHIE, Jean-François. Um caso 

de inovação “acidental” em matéria de penas: a lei brasileira de drogas.Tradução de José Roberto Xavier.  

Revista Direito GV número 13. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2011, p. 299-329 
5
 Conforme destaca, todavia, Raupp, a inovação no plano de ideias seria uma condição necessária mas não 

suficiente para uma evolução do sistema de direito criminal:  “No esquema luhmaniano, onde a evolução é 
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 Relevante, ainda, destacar que o conceito de evolução  tratado pela teoria da 

racionalidade penal moderna não possui qualquer conotação de darwinismo social. É um 

conceito sistêmico, inspirado em Luhmann:  

“A palavra evolução para Luhmann não significa “evolucionismo”, 

“darwinismo social” ou uma teoria de desenvolvimento social que, 

seguindo uma linearidade e depois de várias fases, chegam 

finalmente ao progresso, isto é, a um estado “melhor” que antes” 

(tradução nossa) (RAUPP, 2015, p.86). 

A teoria da racionalidade penal moderna oferece, então, por meio das descrições 

operadas em seu seio, critérios para identificar a evolução e a não evolução do sistema de 

direito criminal. Conforme aponta Raupp: 

“A teoria nos oferece assim certos critérios para orientar a 

observação das variações: as normas de sanção e suas justificativas 

devem estar fora do quadro construído por teorias modernas de 

punição. A teoria também distingue entre regressão, reprodução 

normal e inovação (o que pode levar a uma evolução gradual). 

"Regressão" refere-se a idéias e normas de punição que 

"retrocedem" cognitivamente à racionalidade criminal moderna. A 

reintrodução do chicote como uma punição "para recompensar, 

dissuadir, denunciar ou reabilitar" seria um exemplo de regressão” 

(tradução nossa)  (2015,p.88). 

 

A inovação, condição necessária para a evolução do sistema, ocorre, aponta Raupp, 

quando há uma perturbação na “matriz de referência”, que no caso do direito criminal, é o 

conjunto de ideias formado pelas teorias modernas da pena, conjunto esse que, como 

vimos, Álvaro Pires denominou de  racionalidade penal moderna.  

 

2.3 A racionalidade penal moderna : composição 

 

Conforme aponta Raupp, as teorias da pena “são um tipo de discurso denso e 

sofisticado sobre a "punição" e que, de forma filosófica ou teórica, oferecem conselhos à 

autoridade (ao governo, ao legislador, ao juiz) quanto à forma de determinar, justificar e 

administrar a sanção criminal” (tradução nossa) (2015, p.28). No seio da teoria da 

racionalidade penal moderna, elas são descritas, salienta a criminóloga,  como “teorias 

práticas”, como  “vocabulários de motivos” e como “teorias de reflexão”, cada um desses 

conceitos representando um dimensão das teorias da pena com relação à problemática da 

evolução do sistema de direito criminal (2015,pp.29 e 30). Vejamos. 

                                                                                                                                                                                
concebida em três estágios, variação, seleção e estabilização, a inovação é o "estado inicial" desse processo 

(Pires e Cauchie, 2007)” (2015, p.88). 
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O conceito “teoria prática” fora  empregado do sociólogo Durkheim e ele se 

contrapõe ao conceito de “teoria científica”: ao contrário desta, seu objetivo não é 

descrever ou explicar,  mas prescrever o que deve ser feito (RAUPP,2015,p.31). Esse 

conceito nos remete, pois,  ao fato de que as teorias da pena dizem às autoridades como 

“elas devem decidir a propósito das penas na legislação, no momento da sentença e na 

execução da sentença” (tradução nossa) (RAUPP,2015,p.32).    

O conceito de “vocabulário de motivos” vem, por sua vez, do sociólogo Wright 

Mills e se contrapõe aos “motivos” .  Conforme aponta Raupp,  citando Mills, no tocante 

aos vocabulários de motivos “Não se trata de conhecer as razões pessoais dos agentes. A 

questão é por que alguns motivos são verbalizados e alguns não são (1940: 905)” (tradução 

nossa) (2015, p.33). O uso do vocabulário de motivos “ indica que ele foi escolhido porque 

é o vocabulário "aceito" ou "institucionalizado" nesta situação particular” (RAUPP, 

2015,p33). As teorias da pena são, então,  concebidas  como vocabulários aceitos ao que 

concerne às sações criminais,. 

Já o conceito de “teorias de reflexão” é de autoria  do sociólogo Luhmann.  

Segundo o sociólogo, são as “teorias internas de um sistema social de função (lei, política, 

saúde, economia, etc.) que ele usa como fórmula unitária para sua "autodescrição" “ 

(tradução nossa) (RAUPP, 2015, p.30). A concepção das teorias da pena enquanto teorias 

de reflexão nos remete à sua mobilização pelo sistema de direito criminal para a construção 

de sua identidade, de seu auto-retrato (RAUPP, 2015, p.30) 

A racionalidade penal moderna é composta pela teoria retributiva, pela teoria da 

dissuasão, pela teoria da prevenção geral positiva e pela teoria da reabilitação carcerária. 

Para descrever cada teoria da pena, Álvaro Pires se vale, então, dos sequintes 

questionamentos: Como ela concebe a sociedade, o direito criminal e o desviante? O que 

significa punir em direito criminal? Qual é a finalidade da pena? Como concebe a 

intervenção jurídica em direito criminal? Como colocar em relação crimes e sanções? 

Como escolher o tipo de sanção? Como estabelecer a quantidade de sanção? 

(RAUPP,2015, p.34) 

Conforme esquema elaborado por Pires (2010) e constante na tese de doutorado de 

Mariana Raupp, a teoria retributivista possui as seguintes características:  o  transgressor é  

visto como racional e dotado de livre arbítrio; “punir significa infligir um sofrimento ao 

condenado”;  entende-se como  finalidade da pena o fazer justiça; “a intervenção do direito 

criminal é   uma obrigação moral e jurídica”; no que toca à relação entre crimes e sanções, 

a teoria defende que “cada crime deve ter sua pena proporcional (crime-culpabilidade-
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pena)”; a escolha do tipo de sanção deve ser feita, segunda a teoria,  “por uma certa 

analogia (concreta ou abstrata com o crime)”; “a severidade da pena deve ser proporcional 

à gravidade do crime” (tradução nossa) (RAUPP, 2015, p.43). 

Também segundo esquema elaborado por Pires (2010) e presente no trabalho de 

Mariana Raupp, a teoria da dissuasão possui as seguintes características:  o transgressor é 

concebido como sendo  racional, como apto a fazer o  cálculo de custos/benefício da ação; 

“punir significa infligir um sofrimento ao condenado”; a finalidade da pena é “dissuadir os 

potenciais criminosos e dissuadir o condenado”; a “intervenção do direito criminal é uma 

necessidade pragmática”; “cada crime deve ter sua pena proporcional ( crime-

culpabilidade-pena)”; a escolha do tipo de sanção deve ser feita “por uma certa analogia 

(concreta ou abstrata) com o crime” e a  “severidade da pena deve se sobrepor ao benefício 

(gravidade) do crime” (tradução nossa) (RAUPP, 2015, p.47). 

Relevante apontar que  a teoria retributivista e da dissuasão eram as teorias da pena 

defendidas no seio da Escola Penal Clássica, escola essa que representa o pensamento 

dominante em um período em que  ainda não se defendia a previsão do instituto das 

medidas de segurança nos ordenamentos jurídicos penais do Ocidente. A Escola Clássica 

possui um papel importante para compreendermos alguns aspectos do tratamento jurídico 

que fora dado ao instituto e sobre ela discorreremos no próximo capítulo.  

Segundo esquema adaptado de Pires (2010) e Lachambre(2011), também constante 

do doutorado de Raupp, a teoria da prevenção geral positiva, por sua vez,  possui as 

seguintes características: o “transgressor é racional e responsável por seus atos”; “punir 

significa infligir um sofrimento ao condenado”; a finalidade da pena é “exprimir o 

desgosto do público pelo crime para  reconduzir os valores fundamentais que lhe são 

caros”;  a intervenção do direito criminal é “uma obrigação para com o público”; a pena 

“deve ser proporcional à intensidade do desgosto do público pelo crime”, a escolha do tipo 

de sanção deve ser feita  “por uma certa analogia (concreta ou abstrata) com o crime” e a  a 

severidade da pena “não deve atrair a atenção do público” (tradução nossa) (RAUPP,2015, 

p.50). 

Utilizando-se igualmente de esquema elaborado pelo criador da teoria da 

racionalidade penal moderna, Álvaro Pires, presente no trabalho da criminóloga Mariana 

Raupp,  destacamos as seguintes características da teoria da reabilitação carcerária: o 

“trangressor é dotado de livre arbítrio ou determinado por fatores biológicos, psíquicos 

e/ou sociais” ; no quadro da punição, deve-se adotar “um programa positivo de reinserção 

social e moral em meio fechado”; a finalidade da pena é “reabilitar o culpado”; “a 
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intervenção do direito criminal é uma obrigação social e moral”;  “as penas e medidas 

devem ser enunciadas na legislação”; “a pena deve ser em meio fechado mas deve incluir 

um programa de tratamento”; quanto ao critério para estabelecer a quantidade de sanção, 

“a duração da pena ou da intervenção deve variar em função da reabilitação” (tradução 

nossa) (RAUPP,2015, p.70). 

A teoria da reabilitação carcerária fora a teoria da pena defendida no seio da Escola 

Positiva italiana, escola essa que tem uma especial importância no seio deste trabalho na 

medida em que ela está umbilicalmente ligada à  emergência do instituto das medidas de 

segurança nos ordenamentos jurídicos penais do Ocidente. Cumpre, todavia, destacar que a 

teoria da reabilitação carcerária não é exclusiva da Escola Positiva Italiana e a ela não se 

equivale.   

Conforme aponta Raupp, a adoção de ideias associadas ao positivismo e  de um 

modelo médico são particularidades que adquire a teoria da reabilitação carcerária quando 

tratada pela Escola Positiva Italiana, a qual, de forma distintiva,  concebe a ideia de 

reabilitação em termos de “intervenções médicas, psicológicas e psiquiátricas”   (tradução 

nossa) (2015,p.68). 

Ao contrário da teoria defendida no seio da Escola Positiva Italiana, a teoria da 

reabilitação anterior a essa escola não concebia o criminoso de forma determinista, como 

sendo um indivíduo anormal, mas “aceitava o princípio da liberdade de escolhas do 

indivíduo” (tradução nossa)(RAUPP, 2015, p. 70). Aponta a criminóloga Mariana Raupp, 

todavia, que ao menos  com relação à reforma do código penal brasileiro de 1984 (que fora 

o objeto de estudo de seu doutorado), parecia haver no Brasil, entre os juristas, uma  

ligação automática da teoria da reabilitação com as concepções da Escola Positiva Italina 

(2015, p.61). 

Cumpre ainda apontar que  criminóloga difere  a “reabilitação” enquanto teoria da 

pena  daquele referente aos tipos de intervenção psicossocial. Segundo Raupp, o que difere 

uma da outra é “ menos o espaço organizacional a que se referem do que o tipo de decisão 

que dirigem: decisões sobre a sanção criminal ou, pelo contrário, decisões sobre o 

tratamento” (2015, p.55). Cumpre ressalvar, todavia, que esse critério mostra-se 

especialmente complicado de ser aplicado no caso das medidas de seguraça por elas 

estarem em uma linha fronteiriça e serem, ao mesmo tempo, concebidas como tratamento e 

como sanção criminal. 

Para Raupp, apenas as teorias que fundamentavam as medidas de segurança 

aplicadas para os imputáveis (o que podia ocorrer quando ainda vigia o sistema duplo 
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binário do Código Penal de 1940) podiam ser concebidas como teorias da pena, isso 

porque os inimputáveis estariam fora do programa de direito criminal, o qual, segundo a 

criminóloga, apenas seria reservado para aqueles considerados penalmente responsáveis 

(2015,p.280) . Conforme veremos, todavia, nos próximos capítulos, tem emergido nas, 

últimas décadas, uma demanda pela inserção dos indivíduos com transtorno mental 

(tradicionalmente considerados pelo direito como inimputáveis)  no direito penal, com a 

extensão a eles de todas as garantias aplicadas aos indivíduos considerados imputáveis.  
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3. O instituto medida de segurança: emergência e consagração 

 

Rejeitando a opção, tão comumente adotada nos manuais de Direito e mesmo nas 

produções acadêmicas do Direito,  de contarmos, neste tópico, “uma história” 

evolucionista
6
  das medidas de segurança, o que nos levaria, então, a trazer à baila, ainda 

que muito superficialmente, práticas ou institutos de civilizações, das mais variadas 

geográfica e temporalmente, que seriam  concebidos como “sementes” das medidas de 

segurança; optamos, à contramão dessa notória tendência presente na literatura jurídica, de 

expor neste capítulo, primeiramente,  breves e indispensáveis considerações sobre o 

contexto histórico de surgimento do moderno instituto  e, num segundo momento, discorrer  

sobre as teorizações que lhe proporcionaram fundamentação, finalizando, no último tópico, 

com apontamentos sobre a consagração do instituto no Ocidente.   

 

3.1 Contexto histórico  

 

Não poderíamos deixar de fazer referências, ainda que breves, ao cenário social 

presente no momento histórico de emergência instituto . Para tanto, valeremo-nos das 

reflexões de um dos maiores pensadores do século XX, Michel Foucault (1926-1984),  

particularmente quanto a sua teorização sobre a emergência da sociedade disciplinar 
7
.   

Segundo Foucault, o surgimento da sociedade disciplinar tivera como conjuntura a 

explosão demográfica do século XVIII e o crescimento do aparelho de produção, 

paulatinamente mais complexo e extenso, e cuja rentabilidade urgia crescer  ( 2012, p. 

206).  A consagração dos dispositivos disciplinares estariam, pois, umbilicalmente ligadas 

à própria ascensão do capitalismo: 

                                                           
6
  Para uma crítica à forma como comumente são feitas as abordagens históricas nas pesquisas em Direito 

ver: CARVALHO, Salo. Como NÃO se faz um trabalho de conclusão de curso. 3ed. São Paulo: Saraiva, 

2015. p. 22 a 27 e OLIVEIRA, Luciano. Não Fale do Código de Hamurábi!  A pesquisa sóciojurídica na pós-

graduação em Direito. Disponível em: https://www.uniceub.br/media/180293/Texto_IX.pdf. 
7
  Para uma análise detalhada do contexto de surgimento do instituto das medidas de seguraça no Brasil, ver: 

Zavataro, Bruno. Acquittés juridiquement, condamnés scientifiquement : dangerosité, justice pénale et 

expertise médico-psychiatrique au Brésil, l’état du Paraná.Tese (mestrado em criminologia) 2009. 

Universidade Livre de Bruxelas, 2009. 
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“ Na verdade, os dois processos, acumulação de homens e 

acumulação de capital, não podem ser separados; não teria sido 

possível resolver o problema da acumulação de homens sem o 

crescimento de um aparelho de produção capaz ao mesmo tempo 

de mantê-los e de utilizá-los; inversamente, as técnicas que 

tornaram útil a multiplicidade cumulativa de homens aceleram o 

movimento de acumulação do capital” (FOUCAULT, 2012, p.208) 

As disciplinas também comporiam, segundo Foucault, a face obscura da revolução 

burguesa no tocante a seus ideais liberais.  Se, por um lado,  o nascente Estado Liberal 

aparentemente fixava limites ao exercício do poder e trazia como uma de seus bandeiras o 

direito à igualdade,  a  sociedade disciplinar que se desenvolvia nesse Estado, por outro 

lado, “fazia funcionar uma maquinaria ao mesmo tempo imensa e minúscula que 

sustentava, reforçava e multiplicava a assimetria dos poderes e tornava vãos os limites que 

lhe foram traçados” (2012, p.210) . 

As disciplinas, consideradas como um tipo  especial de “técnicas para assegurar a 

ordenação das multiplicidades humanas”,  teriam, segundo Foucault, como marca 

característica uma tática de poder desenvolvida para  que responder a três demandas: 

“tornar o exercício do poder o menos custoso possível”, quer econômica, quer 

politicamente, “intensificar e estender ao máximo os efeitos desse poder” e “fazer crescer 

ao mesmo tempo a docilidade e a utilidade de todos os elementos do sistema” (2012, p. 

206). 

Em face dessas três demandas é então criada no século XIX uma rede institucional 

de sequestro,  rede essa composta por várias instituições  (escolas, fábricas, hospitais, 

psiquiátricos ou não, prisões, etc) com algumas características comuns.  Algumas das 

peculiaridades dessas instituições, aponta Foucault, é controle sobre a totalidade ou quase a 

totalidade do tempo dos indivíduos e o controle sobre seus corpos,  fazendo  com que, 

respectivamente, o tempo dos homens se transformasse em tempo de trabalho e  seus 

corpos, em força de trabalho (2005, p. 119). 

De suma importância para essas instituições de sequestro  seria o exame  sobre as 

pessoas ao poder disciplinar submetidas. Trata-se esse exame de “um controle 

normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir” (2012, p.177). É 

nesse contexto, pois, de vigilância incessante visando ao controle, à reforma  dos 

indivíduos que ocorre, aponta Foucault, a liberação epistemológica de várias ciências que 
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tinham como objeto saberes sobre “o homem”, como a medicina, a pedagogia, todos os 

saberes psi e também a criminologia. 

O surgimento e desenvolvimento da criminologia, dessa forma, seria uma demanda 

do poder disciplinar para que a punição fosse exercida de modo que se punisse exatamente 

tanto quanto fosse necessário para que o crime não recomeçasse. Trata-se da busca da 

máxima utilidade para a punição: 

Daí em diante, não é a questão das circunstâncias do crime- velha 

noção jurídica- que vai ser importante [...] A questão que vai ser 

levantada é a questão, de certa forma, da mecânica e dos jogos dos 

interesses, que puderam tornar criminoso aquele que é agora 

acusado de ter cometido um crime. A questão que vai ser levantada 

não é portanto o entorno do crime, nem mesmo a intenção do 

sujeito, mas a racionalidade imanente à conduta criminal, sua 

inteligibilidade natural” (FOUCAULT, 2010, p.76). 

A ascensão do capitalismo e a emergência da sociedade disciplinar  revelaram-se, 

pois,   como condições de possibilidade para o surgimento do  saberes criminológicos e 

psiquiátricos , saberes esse, que, por sua vez,  dariam fundamentação teórica para a criação 

do instituto das medidas de segurança  nos ordenamentos jurídicos  dos países do Ocidente. 

O jurista Rui Carlos Machado Alvim , em monografia premiada pelo Instituto 

Brasileiro de Ciências Criminais ,assim sintetiza o cenário específico de surgimento do 

instituto das medidas de segurança:  

 “a falibilidade inerente ao sistema penitenciário e a busca de uma 

alternativa eficaz, as  restrições à punição impostas pela 

principiologia jurídico penal herdadas do liberalismo e a escalada 

da escola penal positivista, a aglomeração de desajustados e o 

recrudescimento da criminalidade nos grandes centros urbanos, a 

manutenção da ordem e da higienização pública, o desemprego e a 

miséria, o êxodo rural e a explosão demográfica das metrópoles, o 

banditismo profissional e a delinquência habitual imunes à 

apenação [...] estes eventos todos, que se entroncam e atingem seu 

apogeu na segunda metade do século XIX, comporão o cenário a 

exigir a criação de um mecanismo mais apto à proteção contra o 

crime do que a velha e multiforma pena” (1997, p.115). 

Particularmente quanto ao contexto histórico brasileiro, mister se faz a referência à 

introdução no Brasil, nas últimas décadas do século XIX,  das teorias positivistas europeias 

que negavam o livre-arbítrio e a igualdade entre os indivíduos. 
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Aponta a historiadora Lilia Moritz  Schwarcz que  as últimas décadas do século 

XIX   foram marcadas, no Brasil, por várias inovações por meio das quais se tentava 

modernizar o país: “ os modelos políticos, o ataque à religião, o regime de trabalho, a 

literatura, as teorias científicas” (SCHWARCZ , 1993, p.28). Conforme salienta a 

historiadora, nesse momento “ a monarquia tencionava diferenciar-se das demais 

repúblicas latino-americanas aproximando-se dos modelos europeus de conhecimento e 

civilidade” (1993, p.30).  

O desenvolvimento da ciência seria,  aponta Schwarcz, inegavelmente um passo a 

ser dado para se aproximar o Brasil das sociedades europeias do século XIX, marcado 

principalmente pelo elevado e às vezes cego prestígio do discurso científico.  A ciência é 

introduzida, todavia,  em nosso país  “ primeiro como “moda” e só muito tempo depois 

como prática e produção” (SCHWARCZ , 1993, p.30). 

Passaram , então, nesse momento,  a circular no Brasil teorias deterministas raciais 

que tiveram, aponta Schwarcz , uma importância estratégica de dominação (tal como 

anteriormente, destaca a historiadora,  teorias desse tipo  haviam dado  legitimidade 

científica para  as práticas imperialistas dos países europeus). Ao justificar e legitimar  

cientificamente as desigualdades internas de um país então marcado pelo processo de 

paulatina abolição do sistema escravocrata, essas teorias deterministas possibilitariam  a 

implantação de uma espécie de “imperialismo interno” (1993, p.28). 

Considerados biologicamente inferiores,  “negros, africanos, trabalhadores, 

escravos e ex- escravos – classes perigosas a partir de então – nas palavras de Silvio 

Romero transformavam-se em “objetos da ciência” ” (SCHWARCZ , 1993,p.28).E a 

pretensa inferioridade biológica passava a explicar, assim,  a criminalidade conforme pode 

ser observado na seguinte afirmação do famoso médico legista Raimundo Nina Rodrigues: 

“A civilização ariana está representada no Brasil por uma fraca 

minoria de raça branca a quem coube o encargo de defendê-lo ... 

contra os atos anti-sociais das raças inferiores, sejam estes 

verdadeiros crimes no conceito dessas raças ou sejam, ao contrário, 

manifestações de conflito, da luta pela  existência entre a 

civilização superior da raça branca e os esboços de civilização das 

raças conquistadas ou dominadas” (apud OLMO,p. 174). 

Aponta a criminóloga venezeluana Rosa Del Olmo em seu livro “ A América 

Latina e sua criminologia” , no entanto,  que o enfoque  racial  na explicação da 

criminalidade restou profundamente abalado na América Latina quando alguns de seus 
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países passaram a receber imigrantes europeus para trabalharem como mão-de-obra barata, 

o que resultou  em uma “série de conflitos que rapidamente seriam qualificados como 

delitos. Via-se a delinquência como resultado de uma migração indiscriminada e muito 

especialmente atribuída às características pessoais de certos imigrantes” (2004, p.179).  

Constatado que alguns membros da então considerada superior raça branca também 

ofereciam riscos à ordem, alguns concepções deveriam ser reformuladas. A grande 

preocupação com a raça seria, pois, nesse momento substituída pelo estado de 

periculosidade do indivíduo que  “ mencionado pela antropologia criminal anos atrás, se 

incorporaria à criminologia latino-americana com grande força para decidir se o indivíduo 

poderia ser “curado ou não, e ,sobretudo, se deveria ser isolado ou não” (OLMO,2004, 

p.180). 

Feitas essas breves considerações iniciais sobre o contexto histórico de emergência 

do instituto das medidas de segurança, que se deu no Brasil com o Código Penal de 1940, 

passaremos nos próximos tópicos a discorrer sobre os principais fundamentos teóricos que 

embasaram e embasam a consagração e continuidade do instituto.  

 

3.2 O surgimento do manicômio judiciário: fundamentações teóricas 

 

“Um grande número de tipos idênticos vive no meio social, mesmo 

porque o Hospício Nacional, não podendo exercer influência 

alguma sobre o estado de deficiência mental desses indivíduos, os 

põe novamente em liberdade, abrindo espaço para outros que se 

beneficiam do tratamento, ou que são um perigo iminente para a 

sociedade ou para si próprios. Ora, não é esse o caso dos dois 

examinados. A casa de Detenção, por sua vez, não parece ser o 

asilo apropriado desses indivíduos. Só um asilo-prisão ou, como na 

Itália, uma casa di custodia, resolveria satisfatoriamente a questão 

do destino que eles deveriam ter” (Proc. s/n.º, de 13/01/1914, A 

Justiça contra Antônio Domingos Cabral e Maria da Conceição 

Santana, fls. 95-96, apud CARRARA,1998, p.191). 

A passagem transcrita acima fora retirada do livro  “Crime e Loucura – o 

aparecimento do manicômio judiciário na passagem do século”, do antropológo Sérgio 

Carrara. Trata-se de um trecho de um parecer feito por médicos-legistas da polícia em 

1914 sobre o estado de mentalidade de um casal contra quem havia muitas provas de terem 

matado uma criança de seis anos que estava sob sua guarda. O casal fora considerado, 
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pelos legistas, degenerados; o seu internamento no Hospício Nacional, fora, todavia, 

desaconselhado. 

Esse trecho transcrito por Sérgio Carrara representaria o contexto histórico que 

serviu como condição de possibilidade ao surgimento da instituição dos manicômios 

judiciários  em 30 de maio de 1921 no Brasil, surgimento esse que teria sido uma 

aspiração, aponta o antropólogo, não apenas de alienistas, como de juristas brasileiros.  

O manicômio judiciário teria sido uma a solução encontrada, aponta Carrara, para 

os casos em que os acusados eram tidos, quer pela psiquiatria, quer pela antropologia 

criminal, como biologicamente predispostos ao crime (1998,p.125). 

 A psiquiatria e a antropologia criminal são, aponta Sérgio Carrara, as duas 

vertentes de reflexões médicas, ou relacionadas às ciências biológicas, que trataram da 

questão do crime e do criminoso no final do século XIX (1998,p.67). Uma de suas 

principais características em comum consubstanciava-se no bioterminismo, ou seja, na 

ideia de que certos comportamentos seriam biologicamente determinados, o que fica 

evidente em algumas categorias criadas por essas ciências, como a de criminoso nato, da 

antropologia criminal, e de  degeneração, da psiquiatria. 

Bénédict Morel (1809-1873) e Cesare Lombroso (1835-1909), são considerados os 

primeiros pesquisadores de suas áreas, o primeiro da psiquiatria e o segundo da 

antropologia criminal, a inaugurarem esse campo de pesquisas de base biodeterminista. 

Segundo Sérgio Carrara: 

“A partir desses dois autores, tanto o crime quanto a loucura 

passam a ser percebidos como comportamentos característicos de 

seres humanos que representavam uma variação antropológica da 

espécie, sendo tal variação explicada pelos mecanismo de 

hereditariedade” (1998, p.104). 

 

A  categoria de criminoso nato, tido como reincidente e incorrigível por natureza, 

fora desenvolvida por Lombroso em seu livro L’uomo delinquente,publicado em 1876,  

livro esse que é considerado o marco inicial da  Criminologia científica e que “ 

compreendia um exame sistemático, somático, sensorial, anatômico de um grande número 

de criminosos; ademais, contemplava um estudo da alma, costumes e paixões” 

(SHECAIRA, 2014, p.91).   

Lombroso diferenciar-se-ia inicialmente de Morel por não considerar a variação 

antropológica que supostamente seria a causa do comportamento  criminoso como algo 

patológico, mas como um fenômeno do atavismo, ideia essa que partindo de uma base 

darwinista, associava o crime a “um comportamento apropriado a formas humanas 
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inferiores, mas que podia reaparecer subtamente em agrupamentos sociais onde tais formas 

já haviam sido ultrapassadas” (CARRARA, 1998, p.104) 

Dessa fora, Lombroso “identificava o “homem criminoso” com o “homem pré-

histórico” (“antepassado do Homo sapiens”) e com o “homem selvagem”, como ainda 

podia ser encontrado em alguns continentes. O crime nada mais seria, a seus olhos, que a 

irrupção da animalidade ou da barbárie no interior da civilização” (CARRARA, 

1998,p.105). 

Ressalva, todavia, Sérgio Carrara, que a teoria lombrosiana do atavismo fora 

rapidamente criticada em suas bases científicas, o que ficara evidenciado já no primeiro  

Congresso Internacional de Antropologia Criminal, ocorrido em Roma em 1885, em que 

Alexandre Lacassagne , professor de medicina-legal da Faculdade de Medicina de Lyon, 

teria declarado que “a hipótese do atavismo era “um exagero e uma falsa interpretação” 

perigosa e mística” ( Actes du Premier Congrès International d’Anthopologie Criminalle 

apud CARRARA, 1998, p.119). 

E como resposta às duras críticas que sua teoria estava recendo, Lombroso fora se 

apropriando da ideia de degeneração e, assim, aproximando a sua categoria de criminoso 

nato à de degenerado. Sobre isso, Carrara ressalta não lhe parecer uma hipótese absurda 

supor: 

“que, acuado por ataques múltiplos e contundentes, Lombroso 

procurasse ancorar sua “criação” em uma área de reflexão médica – 

a psiquiatria – que, ao contrário da antropologia criminal, já estava  

plenamente legitimada em termos científicos e institucionais” 

(1998,p.122). 

 

A categoria de degenerado
8
, como dito, com uma maior credibilidade no meio 

científico, era definida por Morel enquanto conjunto de  “desvios doentios do tipo normal 

da humanidade, hereditariamente transmissíveis, com evolução progressiva no sentido da 

decadência” (GENIL-PERRIN, apud, CARRARA, 1998, p.82).  

A ideia de degeneração  baseava-se, ressalta Carrara, em dois postulados básicos: o 

de existência de uma relação imediata e positiva  entre os fenômenos do espírito de um 

homem e as disposições do seu  corpo e o da existência de uma hereditariedade mórbida 

(1998, p.83).E justamente por ter como base esses postulados, a doutrina da degeneração  

permitiu que o crime se tornasse objeto de uma abordagem psicopatológica, isso porque:  

                                                           
8
  Conforme aponta Carrara, antes de Morel a palavra degeneração era de uso corrente entre naturalistas e 

antropologistas  “ que a empregavam para designar variações étnicas e raciais despidas de qualquer 

conotação patológica” (1998, p.82). 
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Dados o esbatimento das fronteiras entre sanidade e alienação 

mental e a relação imediata e positiva entre o físico e o moral 

(ambos os processos articulados através da noção de degeneração), 

o crime, enquanto anomalia moral, fazia supor um criminoso 

também anômalo e doentio sem, entretanto, dissolvê-lo 

completamente na figura do louco, do irresponsável” (1998, p.96). 

 

Cumpre, todavia, ressalvar que antes do desenvolvimento da ideia de degeneração 

por Morel já havia sido criada a categoria de monomania na psiquiatria e que fora “através 

dela que se forjou a concepção da loucura [...]enquanto doença que não se caracterizava 

necessariamente pelo delírio”  (CARRARA, 1998,p.75).  

É também a partir da categoria de monomania e com desvinculamento do conceito 

de loucura do desatino “ que a loucura aparecerá ao longo do século XIX como algo 

imprevisível e, portanto perigoso” (CARRARA, 1998, p.76). É igualmente a partir da 

monomania “que a percepção da loucura não se constitui mais sobre a ausência de 

identidade do indivíduo consigo mesmo a partir de determinado ponto de sua trajetória”, 

mas “passa a exigir um exercício comparativo entre o indivíduo sob suspeita e uma ficção 

estatística, o homem médio ou normal”  (CARRARA, 1998, p.76). 

Teria sido, portanto, o  conceito de monomania, prévio a Morel, que possibilitara 

“aos psiquiatras os meios para codificar uma série de comportamentos , antes considerados 

transgressores e criminosos, dentro dos jogos da normalidade, convertendo-os em objeto 

legítimo da reflexão médica” (CARRARA, 1998,p.76). 

Aponta Sérgio Carrara, no entanto, diferenciando as categorias de monomania e 

degeneração com relação às suas observações referentes ao comportamento criminoso, que 

enquanto as reflexões em torno da primeira categoria estabeleciam que “um alienado às 

vezes pode cometer crimes e que existiriam formas mórbidas especialmente 

criminógenas”, as reflexões relativas à degeneração estabelecia  que “grande parte dos 

criminosos, por serem criminosos, não deixa de apresentar algum grau de anormalidade 

psíquica” (1998, p.97). 

Carrara sintetiza, pois,  as concepções iniciais da antropologia criminal, mais 

particularmente da categoria de criminoso nato, e as concepções referentes às categorias 

psiquiátricas de monomania e de degeneração, afirmando que enquanto a primeira 

reconhecia no criminoso uma anormalidade, uma monstruosidade, para a doutrina da 

monomania os monomaníacos eram considerados doentes e  para a doutrina da 

degeneração, por sua vez, os degenerados estavam na fronteira entre doença e 

monstruosidade. 
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As reflexões da psiquiatria e da antropologia criminal da segunda metade do século 

XIX referentes ao comportamento criminoso acabaram, pois, por questionar a punição: ora 

como punir o criminoso que não agiu com livre-arbítrio mas cujo desvio comportamental 

dera-se por fatores incrustados em sua biologia ( enquanto manifestação de seu atavismo, 

segundo a  antropologia criminal, ou enquanto manifestação patológica, segundo a 

doutrina da degeneração) ?  O que fazer com essas pessoas que “por sua natureza” 

ameaçavam a sociedade? Onde colocá-las ? É, pois, como resposta a essas demandas que é 

criado o manicômio judiciário, uma mistura de hospício e prisão, que seria  um lugar 

destinado  àqueles considerados, pela psiquiatria e pela antropologia criminal, como 

indivíduos  perigosos e contra quem  o Direito Penal, concebido nos moldes da Escola 

Clássica, encontrava-se atado.  

Cumpre, então, ressaltar que a internação nos manicômios judiciários, assim como 

a internação em “hospitais para alienados”, prevista no Código Penal de 1890
9
,  era 

considerada mera providência policial e administrativa.  Foram, pois,  os questionamos 

teóricos surgidos com Escola Penal Positiva que possibilitaram, por meio do surgimento do 

instituto das medidas de segurança,  a concepção de  que o  direito penal havia de certa 

forma se aberto  para esses indivíduos considerados inimputáveis em decorrência de 

“alienação”. 

 

3.3 O conflito entre as Escolas Penais e a emergência do instituto das medidas 

de segurança 

 

Aponta a jurista Maria João Antunes que a  Escola Positiva revelou-se “decisiva 

para as fronteiras do direito penal se abrirem aos agentes inimputáveis em razão de 

anomalia psíquica, por via da imposição da medida de segurança de internamento” (2003, 

pp.348 e 349). Fundamentavam, até então, o regramento penal,  os princípios sustentados 

pelos integrantes da Escola Penal Clássica
10

 e fora justamente em oposição a esses 

princípios que a Escola Positiva se forjou - e justamente por isso optamos por  discorrer 

primeiro sobre aquela escola .  

                                                           
9
 Segundo o art. 29 do Código Penal de 1890: “Os individuos isentos de culpabilidade em resultado de 

affecção mental serão entregues a suas familias, ou recolhidos a hospitaes de alineados, se o seu estado 

mental assim exigir para segurança do publico”. 
10

 O nome “Escola Clássica” não fora uma auto-proclamação de seus integrantes,o quais divergem em alguns 

pontos,  mas teria sido dado pejorativamente pelos positivistas (PRADO, 2008, p.79). 
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A Escola Clássica fundava-se, pois , nos ideais iluministas e liberais de oposição ao 

Antigo Regime (séculos XVI a XVIII), período esse  marcado pelo Absolutismo e pelas 

opressões e arbitrariedades  geradas pelo poder centralizado nas mãos do rei absoluto. 

Conforme destaca a criminóloga Vera Regina Pereira de Andrade  , a Escola Clássica 

surge no momento de transição, na Europa,  da ordem feudal e do Estado absolutista para a 

ordem capitalista e o Estado de Direito liberal (2015, p.53). Ainda, sobre esse contexto, o 

criminólogo Sérgio Salomão Shecaira aponta que “ `a exigência política de querer limitar o 

arbítrio e a opressão de um poder centralizado e autoritário somam-se as exigências 

filosóficas do jusnaturalismo de Grócio e do Contratualismo de Rousseau” (2014, p.88). 

Cesare Beccaria (1738-1793) e Francesco Carrara (1805 -1888) são considerados os 

dois principais nomes da Escola Penal  Clássica. O primeiro é tido como o fundador da 

Escola e o segundo como o maior expoente em sua fase madura. Enquanto para Beccaria o 

direito penal originava-se do contrato social,  previsto anteriormente na teoria elaborada 

por Rousseau, e a pena tinha como fim a prevenção geral negativa de dissuasão; para 

Carrara o direito penal originava-se das Leis Divinas
11

  e a pena tinha como função a 

retribuição pelo mal provocado.  

A questão central que preside a emergência e o desenvolvimento da Escola Penal 

Clássica  é “a problemática dos limites - e justificativa -  do poder de punir face à liberdade 

individual” (ANDRADE, 2015, p.54). Indicando a importância para essa escola  da 

proteção do  indivíduo  contra a intervenção do Poder Punitivo, a criminóloga Vera Regina 

Pereira de Andrade chega a afirmar que o projeto racionalizador dessa escola  poderia ser 

chamado de garantismo (2015, p.55).A Escola Penal Clássica  empreenderia, aponta a 

criminóloga, “uma vigorosa racionalização do poder punitivo em nome, precisamente, da 

necessidade de garantir o indivíduo contra toda intervenção estatal arbitrária” (2015, p.55).  

Beccaria defendia, pois, que “para que a pena não seja a violência de um ou de 

muitos contra o cidadão particular” ,  ela  deverá ser “essencialmente pública, rápida, 

necessária,  a mínima dentre as possíveis, nas dadas circunstâncias ocorridas, proporcional 

ao delito e ditada pela lei” (1999,p.139). 

Foram defendidos, pela Escola Clássica, dentre outros, o princípio da legalidade, o 

princípio da humanidade da penas e de sua proporcionalidade ao delito e o princípio da 

                                                           
11

 “ De Beccaria a Carrara, a versão contratualista do Direito Penal cede lugar à versão católico-tomista, pois 

sua origem natural não é mais o contrato, mas as Leis divinas” (ANDRADE, 2015, p.60). 
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culpabilidade. Pressupunha-se, ainda, que todos os homens eram iguais e dotados de livre-

arbítrio e, por conseguinte, o que diferenciava o criminoso era unicamente o fato de ter 

desrespeitado a lei, daí porque  essa escola focava sua atenção ao fato (e não ao autor do 

crime).  Ademais, defendia-se que responsabilidade penal  fundava-se na responsabilidade 

moral, cujo pressuposto, por sua vez, era o livre-arbítrio.  

Os indivíduos considerados pela psiquiatria como pessoas com transtornos mentais, 

na época da emergência da Escola Penal Clássica então denominados pela psiquiatria 

nascente de alienados mentais, eram considerados despossuídos da razão plena
12

. Como 

consequência desse entendimento, tem-se que, no contexto de um Direito Penal fundado na 

responsabilidade moral (que tinha como pressuposto o livre-arbítrio) ,os “alienados 

mentais” eram considerados irresponsáveis penalmente. Conforme aponta Maria João 

Antunes: 

 “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 conhecer o 

louco, aquele que no momento da infracção não goza das luzes da 

Razão”( 2003,p.348). 

Segundo as diretrizes da Escola Penal Clássica, um indivíduo com  transtorno 

mental que  realizasse algo tipificado como crime não  poderia ser responsabilizado 

penalmente. A constatação da “loucura” levava ao reconhecimento de que a situação não 

dizia respeito ao campo de atuação do Direito Penal.  Isso não significava, todavia,  que ao 

Estado não caberia atuar em tais situações  com outras medidas, o que pode ser verificado 

nas disposições do Código Criminal do Império do Brazil e do primeiro Código Penal da 

República. Relevante, ainda, apontar que essas medidas relacionam-se com as próprias 

concepções então predominantes do lugar social da loucura
13

.   

  O Código Criminal do Império do Brazil, de 1830, dizia, por exemplo, em seu 

artigo 12 que  “os loucos que tiverem cometido crimes serão recolhidos às casas para eles 

destinadas, ou entregues às suas famílias, como ao juiz parecer mais conveniente”. 

                                                           
12

 Paulo Amarante nos aponta que segundo Hegel, o qual analisou o livro de Pinel, por sua vez considerado o 

pai da psiquiatria, fundador dos primeiros hospitais psiquiátricos e criador da primeira classificação de 

enfermidades mentais, “a alienação não seria a perda da Razão absoluta, mas simples desordem em seu 

âmago” (2007,p.30). 
13

 Nesse sentido ver PERES, M. F. T. e NERY FILHO, A.,‘A doença mental no direito penal brasileiro: 

inimputabilidade, irresponsabilidade, periculosidade e medida de segurança’. História, Ciências, Saúde — 

Manguinhos, Rio de Janeiro, vol. 9(2):335-55, maio-ago. 2002. p.337 
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Importante, então, lembrar que nessa época  ainda não existiam no Brasil hospitais 

psiquiátricos. O primeiro hospício seria criado apenas em 1852 , dirigido , no entanto, não  

por  médicos, mas sim por religiosos
14

.   

O primeiro Código Penal da República, por sua vez,  determinava, em seu artigo 29 

que “os indivíduos isentos de culpabilidade em resultado de afecção mental serão 

entregues às suas famílias, ou recolhidos a hospitais de alienados, se o seu estado mental 

assim o exigir para a segurança do público”. Fora do âmbito da sanção penal, “era a 

estratégia alienista que deveria dar conta do seu destino” (PERES; NERY FILHO, 

2002,p.338). 

Os “loucos infratores” eram, portanto, conforme as disposições do Código Penal de 

1890, direcionados aos mesmos lugares que os “loucos não infratores”, situação essa que 

não ficara isenta de críticas da psiquiatria da época, como já exposto no tópico anterior , 

pois já defendida a criação de um estabelecimento especial para eles. O manicômio 

judiciário, todavia, como vimos, seria criado no Brasil apenas em 1921.  

A internação no manicômio judiciário ainda não era nesse período , todavia, uma  

medida de segurança, que apenas passou a ser prevista  no Brasil com o Código Penal de 

1940.  E justamente para a previsão dessa internação como espécie de medida de segurança 

fundamental foram as contribuições da Escola Penal Positiva Italiana e suas críticas à 

Escola Penal Clássica. 

A Escola Penal Positiva italiana  possuía como princípios norteadores, indica 

Eduardo Reale Ferrari: a defesa social, o determinismo, a periculosidade, a 

responsabilidade social e o utilitarismo.  

Defesa social porque “partiam da premissa de que tanto a sociedade como os 

indivíduos tinham direito à própria conservação, refletindo sobre formas de controle social 

que permitissem até mesmo a segregação dos inadaptáveis” (FERRARI, 2001, p20). 

Determinismo porque negavam a ideia de livre-arbítrio que sustentava a responsabilidade 

penal dos clássicos, e por conseguinte, o fim da sanção penal não deveria ser um simples 

castigo “mas  sim inocuização ou correção do delinquente” (FERRARI, 2001,p.22). 

                                                           
14

 Nesse sentido ver AMARANTE , Paulo. Asilos, alienados e alienistas – pequena história da psiquiatria no 

Brasil. In: AMARANTE, Paulo (org.) . Psiquiatria social e Reforma Psiquiatrica.Rio de Janeiro: Editora 

Fiocruz, 1994. pp.74 e 75 e PERES, M. F. T. e NERY FILHO, A.,‘A doença mental no direito penal 

brasileiro: inimputabilidade, irresponsabilidade, periculosidade e medida de segurança’. História, Ciências, 

Saúde — Manguinhos, Rio de Janeiro, vol. 9(2):335-55, maio-ago. 2002. p.337 
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Periculosidade porque, segundo os positivistas,   “o delinquente não deveria mais ser 

punido diante da necessidade do castigo, mas sim, em razão de apresentar temibilidade 

social” (FERRARI , 2001, p.22). Responsabilidade social porque argumentava-se que  o 

fato de viver em sociedade legitimava a punição. E utilitarismo porque “entendiam que 

melhor do que simplesmente retribuir, constituía prevenir a reiteração do delito” (2001, 

p.24). 

Além de Lombroso, considerado o fundador da Escola Positiva italiana - com sua 

antropologia  criminal - e do qual já discorremos no tópico anterior, são citados como os 

principais nomes da Escola Positiva,  Enrico Ferri (1856-1929), a quem se credita a criação 

da sociologia criminal e o criminólogo Rafaele Garofalo (1851-1934). Fora esse último  

que introduzira o conceito de temibilidade, ancestral do hodierno conceito de 

periculosidade: 

“a temibilidade implicava a perversidade constante do delinquente, 

bem como quantidade de mal previsto que se deveria recear por 

parte dos indivíduos perigosos, configurando-se a medida de 

segurança seu instrumento de contenção: nascia a relação 

temibilidade-medida de segurança. Com a análise dos exames que 

constatavam a inadaptabilidade social do delinquente, como seu 

perigo social, escolhia-se, na medida de tratamento, o fim 

profilático a proteger a sociedade. A temibilidade era a justificativa 

para a imposição do tratamento” (FERRARI, 2001, p. 22). 

Segundo Garófalo, a culpabilidade da Escola Penal Clássica, baseada em um 

suposto e fictício livre-arbítrio dos indivíduos, deveria ser substituída pela temibilidade e 

justamente essa temibilidade que deveria servir como parâmetro para a resposta penal e 

não a culpabilidade. Para tanto, a pena, de caráter retributivo ou dissuasivo, deveria ser 

substituída por uma medida de defesa social. 

Além dos membros da Escola Penal Positiva italiana, outros nomes destacam-se na 

fundamentação teórica das medidas de segurança, como o jurista alemão Franz Eduard 

Ritter von Liszt (1851- 1919),  e os membros do movimento  da Escola de Defesa Social, 

como o  jurista italiano Filippo Gramatica (1901- x) e  o jurista francês Marc Ancel (1902 -

1990). 

Segundo pensamento de Von Liszt “ a punição justificava-se ora por retribuição 

pelo mal praticado, ora por prevenção, diante do perigo de reiteração da conduta, 

legitimando a medida de tratamento com fulcro na recuperação, na intimidação ou na 

inocuização” (FERRARI, 2001, p.29). O jurista alemão defendia, pois,  a justiça e o 
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utilitarismo como fundamentos do Direito Penal e da pena, que seria, por sua vez, uma 

pena-fim. 

Quanto ao movimento de defesa social, Eduardo Reale Ferrari salienta sobre sua 

importância para a fundamentação teórica das medidas de segurança: 

 “se é verdade que, no século XIX, os positivistas italianos foram 

os grandes revolucionários ideológicos na defesa de substitutivos 

penais, no século XX, o movimento de Defesa Social representou o 

grande propulsor das idéias preventivistas, conferindo relevo na 

evolução da medida de segurança” (2001,p.24). 

Filippo Gramatica, um dos principais nomes da Escola de Defesa Social, é 

considerado  radical em suas ideias. Ele propunha a abolição do crime, que seria 

substituído, aponta o jurista brasileiro Paulo Roberto da Silva Passos, em artigo crítico ao 

movimento de defesa social publicado pela Revista Brasileira de Ciências Criminais,  por 

“índices de anti-sociabilidade subjetiva”, também a “pena proporcional ao delito” seria 

substituída por “procedimento de defesa social adequado às exigências de cada indivíduo” 

(1994,p.149) 

A pena retributiva deveria ser, segundo GRAMATICA, substituída por medidas de 

prevenção, medidas essas que teriam  “na cura e na educação social do homem seus 

fundamentos “ (FERRARI, 2001, p.26).  Conforme aponta o jurista Eduardo Reale Ferrari, 

para esse pensador da Escola de Defesa Social, “ a preocupação com o aprimoramento do 

homem sobrepujava-se ao melhoramento da pena, devendo existir uma medida para cada 

pessoa e não uma pena para cada delito” (2001, p.26). 

Outro importante nome da Escola de Defesa Social é o jurista francês Marc Ancel 

(1902 -1990).  A corrente por ele encabeçada é denominada de Nova Defesa Social e teria 

sido influente na Reforma Penal brasileira de 1984 (PASSOS,1994, p.159).  Suas ideias 

são consideradas mais moderadas
15

 em comparação com as de Filippo Gramatica.  

Conforme aponta   Paulo Roberto da Silva Passos, “Ao contrário de Gramática, que 

propunha a substituição da pena por medida mais compatível com a “ressocialização”, 

Ancel preocupou-se em erigir uma teoria que conjugasse a efetiva aplicação da pena com a 

“ressocialização” ”  (1994, p.155). 

Encontramos, ainda, na literatura especializada afirmações no sentido de que   Marc 

Ancel defendia uma integração das penas  com as medidas de segurança. Essa integração 

                                                           
15

  Para uma comparação entre os pensamentos de GRAMATICA e de ANCEL ver:  FERRARI Eduardo 

Reale. MEDIDAS DE SEGURANÇA E DIREITO PENAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO. São Paulo: RT, 2001. pp.25 a 27. 
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dar-se-ia no sentido  de que a pena, apesar de fundada no livre arbítrio
16

,  deveria, em seu 

conteúdo, buscar a ressocialização dos apenados. Marc Ancel defendia, então, que  fosse 

dado  um maior relevo à execução penal. A execução, segundo o jurista,  havia sido 

negligenciada pela Escola Penal Clássica
17

. 

A pena e a medida de segurança apenas teriam uma separação nítida na situação 

dos imputáveis e inimputáveis. Nesse sentido, 

“A separação rigorosa da pena e da medida de segurança 

(educativa, curativa, corretiva ou preventiva) não é menos 

discutível do ponto de vista da nova Defesa Social. Na realidade, 

ela é é entendida apenas pela distinção entre o imputável e o não 

imputável,  entre o responsável e o não-responsável, uma distinção 

que as ciências humanas nos permitem afirmar que não existe com 

esse rigor nos fatos” (tradução nossa) (ANCEL, 1959, p.183).   

 

Marc Ancel propunha uma variedade de medidas “de luta contra o delito em face 

dos delinquentes anormais e multireincidentes” (FERRARI, 2001, p.26). O jurista francês 

também defendia a existência de medidas de segurança pré-delituais, que se 

fundamentariam na proteção social (FERRARI, 2001, p.27 – nota 30).   

Ao lado das Escolas e movimentos ora expostos, cumpre também destacar o papel 

dos congressos internacionais na consagração do instituto das medidas de segurança  nos 

ordenamentos jurídicos do Ocidente. O instituto, desde sua emergência no final do século 

XIX,  toma, na primeira metade do século XX ,tamanha importância que  o jurista polonês  

Léon Rabinowicz (1906-1999), chega a afirmar em seu livro sobre as medidas de 

segurança (Mesures de sûreté)  que “O século XX, sob o ponto de vista da evolução penal, 

é o século das medidas de segurança”  ( RABINOWICZ, 1929, p. 8 e 14 apud ,SOUZA, 

p.22). 

 

 

                                                           
16

 A pena, fundada no livre-arbítrio, seria temporalmente limitada e por essa razão, afirma o jurista brasileiro 

Paulo Roberto da Silva Passos  sobre o pensamento de ANCEL que “seu idealismo continuava preso a uma 

híbrida corrente de índole neoclassica-positivista” (1994, p. 156). 

17
 Para uma crítica de ANCEL à Escola Penal Clássiva ver: ANCEL, Marc. La peine dans le droit classique 

et selon les doctrines de la défense sociale. Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, Paris, 

n. 1, p. 190-195., jan./mar. 1973. 
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3.4  A consagração do instituto  

Com um papel de relevo na propagação das ideias e reivindicações positivistas, os 

congressos internacionais muito contribuíram para que o instituto das medidas de 

segurança passasse paulatinamente a ser previsto em vários ordenamentos jurídicos dos 

países do Ocidente. Eis porque  passaremos agora a fazer referência a alguns congressos 

que se deram na primeira metade do século XX, período esse de emergência do instituto.     

No VII Congresso de Antropologia Criminal, realizado em Colônia, na Alemanha, 

em 1911, em que participaram renomados teóricos, como FERRI e VON LIZST,  fora 

defendida a “sanção penal”, proposta por Ferri, como uma providência única no combate à 

criminalidade e que seria determinante  na “reformulação dos processos de defesa da 

sociedade” (SOUZA,  1979, p.71).  

O I Congresso Internacional de direito penal, por sua vez, ocorrido em Bruxelas em  

1926, adotou o seguinte voto, que representava o pensamento da maioria dos juristas 

internacionais então presentes:  

“o Congresso expressa o voto para que o código penal contenha 

também  medidas de segurança, determinadas de acordo com a 

personalidade do criminoso mais ou menos readaptável à vida 

social; e para que a pena e a medida de segurança sejam atos de 

jurisdição, com a faculdade de o juiz aplicar um ou outra, ou então, 

uma e outra, segundo as circunstâncias do fato e a personalidade do 

réu” (ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT 

PÉNAL,1927,p. 633 apud,NOGUEIRA, 1937, p.217) 

A adoção do instituto das medidas de segurança, concebido como um instrumento 

de defesa social, seria vista, pela maioria dos integrantes do congresso, como uma 

necessidade frente aos indivíduos considerados perigosos: 

“Deixando para discussões teóricas a questão da diferença 

substancial ou formal entre penas e medidas de segurança, o 

Congresso assinala que a pena, como sanção única do delito, não 

basta às exigências práticas da defesa social, seja contra os 

criminosos mais perigosos por anomalia mental ou pelas tendências 

ou hábito a delinquir, seja contra os menores mais ou menos 

reeducáveis” (ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT 

PÉNAL,1927, p.633 apud NOGUEIRA, 1937, p.217). 

A  Conferência para a Unificação do Direito Penal, ocorrida em Roma, em 1928, 

buscando “estabelecer uma base comum para ser adotada nos projetos de codigo penal dos 

países que, no momento cuidavam de reformar a legislação penal” (NOGUEIRA, 1937, p. 
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218) teria adotado, apenas com poucas ressalvas,  o projeto do código penal italiano de 

Rocco como  modelo a ser seguido. Dentre as previsões desse projeto, destacamos aqui, 

devido à sua importância para o tema deste trabalho, ter sido prevista, como lei aplicável às 

medidas de segurança, a lei prevista quando de sua execução e ter sido estipulada a sua 

duração indeterminada, até que cessasse a periculosidade do indivíduo atestada por exame.   

Cumpre salientar  que o código penal italiano de Rocco fora justamente o modelo 

escolhido  para a elaboração do código penal brasileiro de 1940. 

O X Congresso Internacional penal e penitenciário, ocorrido em Praga, em 1930, 

também concluíra pela necessidade da previsão das medidas de segurança. Nesse 

congresso também fora discutida a questão da competência para a aplicação das medidas 

de segurança, tendo sido concluída que elas deveriam ser aplicadas pelos tribunais
18

. 

As medidas de segurança seriam, então, primeiramente sistematizadas  em 1893. 

Essa primeira sistematização dar-se-ia com o anteprojeto do Código Penal suíço,  

elaborado por Carl Stoos. Posteriormente o instituto passa a ser paulatinamente  previsto na 

legislação de vários países, a título de exemplo
19

,  na Alemanha em 1909,  na Áustria em 

1910, no Chile em 1929,  na Itália em 1930, no México em 1931, na França em 1932, na 

Espanha em 1933, em Portugal em 1936, na França em 1932, na Colômbia em 1937, no 

Brasil em 1940. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 “É indispensavel completar o sistema de penas por um sistema de medidas de segurança para garantir a 

defesa social, nos casos em que a pena é inaplicável ou insuficiente.  

As medidas de segurança tendem a corrigir o delinquente, a eliminá-lo ou a tirar-lhe a possibilidade de 

delinquis. Elas são aplicaveis pelos tribunais” (apud, NOGUEIRA, 1937, p.229). 

19
 Para mais referências sobre as datas de criação do instituto das medidas de segurança em outros países ver: 

FERRARI Eduardo Reale. MEDIDAS DE SEGURANÇA E DIREITO PENAL NO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO. São Paulo: RT, 2001. p.32 - Nota nº 42. 
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4. O instituto das medidas de segurança: conceituações 

 

Nesse capítulo apresentaremos as diferentes conceituações dadas pela literatura 

especializada jurídica sobre o instituto das medidas de segurança, enfocando nas 

finalidades atribuídas ao instituto e nas discussões acerca de sua natureza jurídica. 

 

4.1 Definições da doutrina 

 

Em 1937,  em um dos primeiros trabalhos escritos no Brasil exclusivamente sobre o 

instituto das medidas de segurança, José Carlos de Ataliba Nogueira (1901-1983) assim 

definiu o novo instituto, que em poucos anos seria previsto no ordenamento jurídico 

brasileiro: 

“é uma providência administrativa, jurisdicionalmente empregada 

para proteger a sociedade contra determinado individuo perigoso, 

imputável ou não, punivel ou não, colocando-o na  improbabilidade 

de praticar, novamente,  um fato definido como crime ou 

contravenção”   (NOGUEIRA, 1937, fls. 290). 

O Código Penal de 1940, conforme veremos mais detalhadamente em capítulo 

destinado especificamente à legislação brasileira, previa a aplicação de medida de 

segurança tanto a inimputáveis como a imputáveis que fossem considerados perigosos. A  

previsão de aplicação do instituto indistintamente àqueles considerados irresponsáveis e 

aos considerados responsáveis penalmente indicava a crença, então predominante, de as 

medidas de segurança serem instrumentos eficazes no combate à criminalidade.   

Um ponto importante, para este trabalho, na definição de Ataliba Nogueira, é a sua 

concepção de serem as medidas de segurança providências de caráter administrativo. 

Outros juristas, no entanto, ainda quando da vigência do Código Penal de 1940, já 

defendiam sua natureza de sanção penal, como  Magalhães Noronha , em sua obra sobre 
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Direito Penal datada de 1968, e o jurista  José Frederico Marques
20

 (1912-1993), em seu 

Tratado de Direito penal, publicado em 1966.  

Em 2001, em sua tese de doutorado apresentada à  Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, Eduardo Reale Ferrari define o instituto das medidas de segurança como 

uma “resposta penal sancionatória a certas categorias de delinquentes que não têm a 

capacidade de censurabilidade” (2001, p.7), ou ainda, como “uma providência do poder 

político que impede que determinada pessoa, ao cometer um ilícito-típico e se revelar 

perigosa, venha a reiterar na infração, necessitando de tratamento adequado para sua 

reintegração social” (2001, p.15). 

Cumpre incialmente apontar que a reforma do Código Penal de 1984 restringiu a 

aplicação das medidas de segurança a apenas o indivíduo considerado, pela Lei, como 

inimputável, que seria aquele indivíduo que, conforme o caput do artigo 26 do CP,    “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”. 

Importante também destacarmos, na definição de Ferrari, a ênfase no cometimento 

de um ilícito-típico, o que nos remete a uma outra importante alteração à regulamentação 

das medidas de segurança, ocorrida com a reforma do código em 1984, que é a de 

restringir a sua  aplicação exclusivamente  aos casos de prévia ocorrência de um delito,  

eliminando, assim, a possibilidade de aplicação  de medidas de segurança pré-delituais,  

medidas essas que haviam sido previstas, embora com a aplicação excepcional, no Código 

Penal de 1940, conforme será detalhado no capítulo destinado à legislação brasileira.  

A jurista portuguesa Maria João Antunes, discorrendo sobre a evolução das 

medidas de segurança, aponta que ao fato fora sendo dada, cada vez mais, uma importância 

maior na aplicação do instituto, o que se deu concomitantemente à aceitação paulatina de 

sua natureza jurídica de sanção penal.  O fato, inicialmente concebido como um fato-

desencadeador, meramente sintomático da periculosidade, passa a ser alçado a um 

verdadeiro fato-pressuposto da aplicação das medidas
21

. 

                                                           
20

 Sobre o jurista, ver: http://www.millenniumeditora.com.br/josefredericomarques/. 
21

 Nesse sentido ver: ANTUNES, Maria João. O passado, o presente e o futuro do internamento de 

inimputável em razão de anomalia psíquica. Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Coimbra, v. 13, n. 3,  

jul./set. 2003, p.347-363. 



 
 

53 
 

Embora o Código Penal de 1940, em seu artigo 76, sobre as condições de 

aplicabilidade das medidas de segurança, refira-se à prática do fato previsto como crime 

como pressuposto da aplicação  do instituto, a ele era dada uma importância secundária.  A 

título de exemplo, um dos maiores penalistas brasileiros do século XX,  Nélson Hungria 

(1891-1969), embora aceitasse o caráter penal do novo instituto, negava seu caráter 

sancionatório: “A pena é sanção e se impõe por um fato certo, isto é, o crime praticado; a 

medida de segurança não é sanção e se impõe por um fato provável, isto é, o provável 

retôrno à prática de fato previsto como crime (segundo a regra geral
22

)” .   

Aponta a jurista Maria João Antunes que ao fato passa a ser dada uma função de 

“garantia dos direitos dos indivíduos contra internamentos e tratamentos abusivos”. Essa 

maior importância dada ao fato pode ser  percebida, aponta Antunes, em uma certa 

aproximação das medidas de segurança às penas, o que pode ser verificada:  

 “na inadimissibilidade de medidas de segurança pré-delituais, na 

consagração do princípio da proporcionalidade, na exigência de 

fixação de um prazo de duração máxima, na extensão do princípio 

da retroactividade da lei penal e numa certa identidade no que toca 

às finalidades das  duas funções” (2002, p.91). 

No Brasil, a aproximação do instituto das medidas de segurança com a pena, no 

sentido empregado por Antunes  de uma maior valorização do fato cometido pelo 

indivíduo considerado perigoso,  teve um salto em 1984, por meio da reforma do Código 

Penal, e atualmente essa tendência pode ser verificada  tanto na  literatura especializada 

como na jurisprudência
23

. 

 Passamos a  presenciar, pois, nos últimos anos, a aplicação (ou defesa da 

aplicação) de certas garantias penais anteriormente não aplicadas às medidas de segurança,   

garantias essas que inclusive  eram  consideradas como contrárias à própria essência da 

medida de segurança.  Contrariando, por exemplo
24

, uma das características principais do 

instituto, qual seja, a sua indeterminação, a súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça , de 

2015,  estipulou que “o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o 

limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado” .   

                                                           
22

 Essa ressalva, feita por Hungria, refere-se ao fato de que no Código Penal brasileiro de 1940 era possível, 

excepcionalmente, a aplicação de medida de segurança ainda que não tivesse ocorrido um fato previsto como 

crime. Trataremos, no entanto, com maiores detalhes sobre a legislação de 1940 no capítulo 6 deste trabalho. 
23

 Devido à sua importância para esse trabalho, discorreremos em outras oportunidades sobre essa 

aproximação das medidas de segurança às penas. 
24

 Em decorrência da importância desse tema para o presente trabalho, a ele voltaremos em vários momentos 

desse trabalho, assim como será dedicado um capítulo exclusivo a ele.   
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A progressiva a valorização do fato vem ocorrendo, aponta a jurista Maria João 

Antunes, paralelamente a um contexto de reivindicação dos direitos das pessoas portadoras 

de transtornos mentais:  

“Em geral, poder-se-á afirmar que a relevância crescente do facto, 

evolução que culmina no entendimento do facto como um outro 

pressuposto da aplicação da medida de segurança de internamento, 

é toda ela tributária de um mesmo desiderato: garantir o portador 

de anomalia psíquica, de forma efectiva, contra privações 

injustificadas ou excessivas da liberdade, o que vem a coincidir 

com os primeiros passos de um percurso no sentido de também em 

relação a este cidadão valer o “princípio-regra da titularidade dos 

direitos fundamentais” e o modelo do consentimento informado 

para intervenções médico-psiquiátricas”  (2002, pp. 90 e 91). 

Uma das hipóteses a serem verificadas com a  parte empírica deste trabalho  refere-

se justamente a essa concomitância entre a aplicação de algumas  garantias penais às 

medidas de segurança antes asseguradas apenas às penas e o fortalecimento do processo da 

Reforma Psiquiátrica, em que várias premissas sustentadas pelo Direito Penal quanto ao 

indivíduo considerado, pela psiquiatria, como indivíduos com transtorno mental, passaram 

a ser questionadas.  

Outro importante aspecto das conceituações comumente dadas ao instituto das 

medida de segurança refere-se às suas finalidades, sobre as quais discorreremos no 

próximo tópico.  

 

4.2  As finalidades atribuídas ao instituto  

 

A exposição de motivos do Código Penal de 1940 afirmava, sobre as finalidades 

das medidas de segurança: “embora aplicáveis em regra post delictum, são essencialmente 

preventivas, destinadas à segregação, vigilância, reeducação e tratamento dos indivíduos 

perigosos, ainda que moralmente irresponsáveis”   (PIERANGELI, 2004, p.407) . 

Igualmente nesse sentido o jurista brasileiro Aníbal Bruno (1890-1976), sustentava 

que as medidas de segurança  “ São meio jurídicos-penais de que se serve o Estado para 

remover ou inocuizar o potencial de criminalidade do homem perigoso. Seu fim não é 

punir, mas corrigir ou segregar” (BRUNO, 1977,p.145). 
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Eduardo Reale Ferrari aponta que a finalidade de pura segregação ou inocuização 

do indivíduo considerado incorrigível fora perdendo terreno à ideia de “tratamento e de 

recuperação do doente”,  “com a evolução das ideias humanitárias e de respeito à 

dignidade da pessoa humana (2001, p.60). Podemos verificar, pois, essa mudança de 

entendimento na Exposição de Motivos do Código Penal de 1984, que atribui às medidas 

de segurança caráter “meramente preventivo e assistencial” (tópico 87). 

Nélson Hungria, no entanto, já em seu Comentários ao Código Penal, de 1959, 

atribuía como única finalidade das medidas de segurança a prevenção especial positiva. 

Segundo o jurista, o instituto consagrado no Brasil com o Código Penal de 1940 “é  

assistência, é tratamento, é medicina, é pedagogia ” (1959, p.10). 

Além das finalidades de segregação  e tratamento das pessoas submetidas às 

medidas de segurança, outras finalidades foram atribuídas ao instituto,   como a prevenção 

geral negativa,  referente à dissuasão do cometimento de crimes, e a prevenção geral 

positiva, de reafirmação da validade da norma jurídica violada. Ataliba Nogueira, em seu 

trabalho sobre as medidas de segurança publicado em 1937,   aludia ao pensamento do 

positivista italiano Filippo Grispigni (1884-1955), para o qual as medidas de segurança e a 

pena:  

“visam ambas á defesa social, têm de comum o escopo da 

intimidação, porque se apresentam como ameaça de um mal 

(prevenção geral).Reafirmam a autoridade do Estado , porque este, 

ou com as penas ou com as medidas de segurança, mostra que faz 

seguir a atuação da sua vontade á violação da norma. Atuam os 

seus fins especificos, no momento da aplicação (prevenção 

especial)” (1937, p.90). 

Algumas décadas posteriores,  os juristas brasileiros José Frederico Marques e 

Magalhães Noronha, em seus trabalhos respectivamente de 1966  e 1968,  novamente  

fariam alusão ao pensamento de Filippo Grispigni e referendariam-no.  

Faz-se importante ressalvar que os trabalhos de José Frederico Marques e 

Magalhães Noronha foram publicados em um período   em que o código penal vigente 

previa a aplicação de medidas de segurança tanto àqueles considerados inimputáveis como 

aos imputáveis. Essa ressalva mostra-se importante porque um  argumento que é utilizado 

para se refutar a atribuição da finalidade de prevenção geral negativa ao instituto das 

medidas de segurança é ser ele aplicado a quem o Sistema de Direito Criminal considera 
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irresponsável penalmente. Alega-se, pois,  ser impossível intimidar alguém que não tem 

capacidade de entender ou de se auto-determinar.   

Nesse sentido, Jaques de Camargo Penteado e Oswaldo Henrique Duek, em artigo 

publicado no Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais em 1999, em um 

período, portanto, em que as medidas de segurança  eram previstas apenas para os 

inimputáveis,    afirmavam que “ a prevenção geral, pela ameaça da pena, é inócua em 

relação aos inimputáveis, por não possuírem capacidade de entendimento ou de 

determinação” (1999,p.10).  Também Eduardo Reale Ferrari, para quem   “quanto à 

prevenção geral negativa, inócua será sua função com referência aos delinquentes doentes,  

já que não possuem capacidade de serem intimidados pela norma, nem discernimento 

quanto à sua compreensão” (2001,p.61). 

Também a prevenção geral positiva de reafirmação da validade da norma jurídica  

violada fora atribuída às medidas de segurança, o que pode ser inclusive identificado, ainda 

que com enfoque diferente,  no pensamento do positivista  Filippo Grispigni, já citado, 

quando defendia que tanto a pena como a medida de segurança “reafirmam a autoridade do 

Estado”. 

A atribuição da finalidade de prevenção geral positiva às medidas de segurança  

igualmente  é questionada,  aponta o jurista português Figueiredo Dias, em decorrência das 

peculiaridades dos indivíduos submetidos ao instituto.  Alega-se que a a validade da norma 

jurídica violada pelo inimputável não necessitaria ser reafirmada porque  as expectativas 

comunitárias não são, nesse caso,  frustradas na medida em que “o homem normal não 

tende a tomar como exemplo o comportamento do inimputável” (1999,p.146) 

Em defesa da finalidade de prevenção geral positiva, ainda que irrogando a ela um 

papel secundário na aplicação do instituto , que teria,  segundo o jurista,  como principal 

finalidade a prevenção especial positiva de ressocialização, Eduardo Reale Ferrari afirma 

que   “ A prática de um ilícito-típico por parte do doente mental origina abalo na 

comunidade social, constituindo necessária a reafirmação do ordenamento jurídico com o 

intuito de estabilizar contrafaticamente as normas violadas” (2001, p.63). 
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O jurista inclusive afirma ser a prevenção geral positiva  um dos motivos
25

 pelos 

quais o Código Penal de 1984  prevê que o tipo de pena prevista ao crime  configura um 

parâmetro para a aplicação das espécies de medida de segurança. FERRARI também  

atribui à prevenção geral positiva  a razão pela qual a legislação prevê um prazo mínimo de 

duração das medidas de segurança . Segundo o jurista, “ A medida de segurança criminal 

reafirmará o direito, gerando tranquilidade social consistindo o lapso mínimo de duração 

um parâmetro legislativo ao apaziguamento comunitário”  (2001,p.63). 

Também o jurista brasileiro Miguel Reale Júnior atribui à prevenção geral positiva 

a exigência de um prazo mínimo de duração das medidas de segurança: “atende-se a um 

reclamo de segurança da sociedade, ou seja, à necessidade de reafirmação da validade do 

valor tutelado” (2012, p.500) 

O jurista português Jorge de Figueiredo Dias  igualmente defende, ainda que 

também  com um papel secundário, a atribuição da finalidade de prevenção geral positiva 

às medidas de segurança. Afirma o jurista que a aplicação das medidas de segurança 

ligam-se “não apenas à periculosidade, mas sempre também à prática de um fato ilícito-

típico” , e tal se dá, segundo DIAS, porque o instituto “participa da função de proteção 

subsidiária de bens jurídicos e de consequente tutela das expectativas comunitárias” (1999, 

pp.146 e 147) . DIAS refuta o argumento de que a gravidade do fato é mero sintoma da 

periculosidade  apontando que “se assim fosse, a perigosidade deveria pura e simplesmente 

ser deduzida da gravidade do fato cometido; e não o é: o juízo sobre a perigosidade é 

autônamo” (1999,p.147).   

Figueiredo Dias também sustenta que  exigência de tempo mínimo de duração das 

medidas de segurança, igualmente prevista no ordenamento jurídico português,  decorre de 

razões de “tranquilidade social e de tutela da confiança comunitária nas normas” 

(1999,p.148).  O jurista aponta, ainda , a corroborar o seu posicionamento,  que o Tribunal 

Europeu , analisando   a previsão do ordenamento jurídico português que estipulava um 

mínimo de  3 anos  de internação mínima do indivíduo inimputável  que cometesse fato 

que correspondesse  “a crime contra pessoas ou a crime de perigo comum 

puníveis com pena de prisão superior a 5 anos”, particularmente se tal previsão violava ou 

                                                           
25

  “ A gravidade do ilícito-típico, portanto, trabalha, legislativamente, como um sintoma da perigosidade ou 

de necessidade de socialização, servindo como baliza para a escolha judicial quanto à medida de segurança 

privativa ou restritiva” (FERRARI, 2001, p.62) 
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não o artigo 5- 4
26

 da Convenção Europeia de Direitos do Homem, o Tribunal entendeu, 

em sentença de 15-11-96 , não existir violação: “face à alta gravidade do crime, justifica-se 

razoavelmente a privação da liberdade pelo menos durante 3 anos” (1999,p.148).    

A questão acerca da previsão legal de um prazo mínimo de duração das medidas de 

segurança é, todavia, controversa. Nélson Hungria, em seu livro de comentários ao Código 

Penal de 1940, atribuía a essa previsão a função de evitar abusos:  

“enganosas aparências ou a pressão de influências espúrias , 

capazes de relegar a terreno secundário o interêsse da defesa social 

, poderiam levar o juiz, com apoio em laudos superficiais ou 

conclusões periciais prematuras  [...] a cessar a medida de 

segurança ao fim de breve tempo de execução” (1959, p.176).   

O jurista brasileiro Heleno Cláudio Fragoso (1926-1985), por seu turno, criticando 

a exigência legal de um prazo mínimo às medidas de segurança, previsão essa que se 

manteve com a reforma do código em 1984 (porém com algumas alterações
27

), afirmava: 

“Esse prazo mínimo é totalmente injustificado. Busca-se, com ele, coibir abusos. Em 

realidade, o que se pretende é que o hospital faça as vezes da prisão” (1985,p.410). 

A  jurista  portuguesa Maria João Antunes, em trabalho escrito em 1993, afirmava, 

por outro lado,  que  “tal tempo resulta de presunção legal, existindo determinados tipos de 

delitos que exigem uma presunção de periculosidade exacerbada, configurando 

imprescindível um mínimo tempo de segregação” (apud FERRARI, 2001, p.63).  Antunes 

inclusive aponta que a atribuição da função de prevenção geral positiva às medidas de 

segurança se insere em um contexto de equivocada aproximação do instituto às penas, do 

que melhor discorreremos no  próximo capítulo.  

 

4.3 Natureza jurídica: as divergências doutrinárias 

 

A consagração do instituto das medidas de segurança nos ordenamentos jurídicos 

nos países do Ocidente foi marcada por um intenso debate, na literatura especializada, 

acerca da natureza jurídica do novo instituto. Em síntese, de um lado, havia os que 

                                                           
26

 “Qualquer pessoa privada da sua liberdade por prisão ou detenção tem direito a recorrer a um tribunal, a 

fim de que este se pronuncie, em curto prazo de tempo, sobre a legalidade da sua detenção e ordene a sua 

libertação, se a detenção for ilegal”. 
27

  Discorreremos sobre essas alterações no capítulo destinado especificamente à legislação brasileira. 
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apregoam sua natureza jurídico-penal e, de outro lado  os que defendiam sua natureza 

administrativa. 

Dentre os defensores da natureza jurídico-penal das medidas de segurança, de 

crucial importância os integrantes da Escola Penal Positiva.  Os  adeptos do positivismo 

criminológico, negando o livre-arbítrio, defendiam a própria substituição da pena 

retributiva, baseada na culpa,  na responsabilidade moral do indivíduo, por uma outra 

sanção, baseada em sua periculosidade e legitimada pelo seu objetivo de defesa social. 

  Para os defensores da Escola Clássica, todavia, tratava-se de uma medida de 

natureza administrativa
28

. Esses pensadores, aponta a jurista portuguesa Maria João 

Antunes, “mantendo-se embora fiéis a um direito penal de penas, aceitavam uma decisão 

processual penal de internamento, por razões garantísticas e de conexão e economia 

processuais” (2003, pp.348 e 349). 

Ataliba Nogueira
29

, um dos primeiros juristas brasileiros a escrever uma tese 

exclusivamente sobre o instituto das medias de segurança, assim defendia o sua caráter não 

penal:  

“As medidas de segurança não invadem o campo do direito penal 

para afastar ou enfraquecer o principio da responsabilidade  sobre 

o que se funda. São estranhas ao direito penal, que permanece 

homogeneo. Tão somente no codigo penal (e não no direito penal)  

se incluem as medidas de segurança, por motivos de conexão e de 

economia funcional “  (1937, p. 116). 

Nélson Hungria, em seu livro de comentários ao Código Penal de 1940,  defendia  

que o entendimento de que as medidas de segurança possuem natureza administrativa, e 

não penal, era um “ conceito já superado , nada mais traduzindo que um resquício da fase 

de extrema reação do classicismo ortodoxo contra a escola Penal Positiva” (1959, p.27). 

Embora defendesse o caráter penal do novo instituto, Hungria, no entanto, afirmava que as 

medidas de segurança não eram sanções, tal como as penas: “A pena é sanção e se impõe 

por um fato certo, isto é, o crime praticado; a medida de segurança não é sanção e se impõe 

por um fato provável, isto é, o provável retôrno à prática de fato previsto como crime 

(segundo a regra geral)” .   

                                                           
28

 Nesse sentido: HUNGRIA, Nelson. Comentarios ao Código Penal. v.3 .4ª ed. Rio de Janeiro: Editora 

Forense, 1959, p.120. 
29

 Ver : http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/ataliba-nogueira-jurista-e-academico/16709. 
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Aníbal Bruno, outro renomado jurista que igualmente escreveu uma tese 

exclusivamente sobre o até então novo instituto das medidas de segurança, afirmava que a 

ideia de que as medidas de segurança possuem natureza administrativa, e não penal, 

“decorre do pressuposto, hoje insustentável, de que a órbita do direito penal se restringe ao 

simples domínio da culpa e da pena” (1977, p.179). 

Aníbal Bruno, imerso nas ideias do positivismo, afirmava já não ser mais 

suficiente, para o Direito Penal de seu tempo, as ideias de culpa e pena: 

“ O conceito real desse ramo do direito alarga-se modernamente 

muito além daqueles limites. Já não é possível reduzi-lo ao simples 

jogo daquelas fórmulas tradicionais, excluindo do seu âmbito de 

disciplina todas as medidas de aplicação pessoal sobre o 

delinquente, que os progressos da ciência do direito penal e das que 

lhe são correlatas e auxiliares venham a sugerir como meios 

jurisdicionais eficazes na luta contra o delito “ (1977, p.180). 

Aníbal Bruno, citando o jurista alemão Mezger,  apontava que o Direito Penal de 

seu tempo  “se estende além dos limites que lhe assinala o sentido gramatical do nome” 

(apud, 1977, p.179). A pena já não era a única consequência jurídica do delito, tal como a 

expressão “ Direito Penal” indicaria. As medidas de segurança, a partir de uma leitura 

literal, não integraria esse ramo do Direito, não  é pena, não é Direito Penal – seria o 

raciocínio. Mezger, refuta esse argumento afirmando que: 

  “o determinante em ordem à extensão e atividade própria do 

direito jurídico não é a expressão gramatical com que se designa, 

mas a situação história  de cada época; e esta situação histórica se 

estende hoje o conteúdo do direito penal além dos limites que 

enquadra este nome. Na época presente o fim visado, a luta contra a 

criminalidade , aparece em primeiro plano como característica 

própria de nossa disciplina, enquanto que a pena, um dos meios 

desta luta, queda em lugar secundário” (apud,1977, p.179).  

A coexistência nos ordenamentos jurídicos de uma pena, respaldada na 

culpabilidade, e de uma medida de segurança, baseada na periculosidade dos indivíduos, 

representava, segundo Aníbal Bruno, um momento de transição e de modernização do 

Direito Penal, que progressivamente cederia às novas demandas sociais e jurídicas em prol 

do domínio da periculosidade e da medida de segurança, em detrimento da pena e da 

culpabilidade (1977, p.185). 
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Ainda, rebatendo a ideia de que as medidas de segurança possuíam natureza 

administrativa, e não jurídico-penal, Aníbal Bruno alegava: 

“[...] não é a polícia que as aplica, não são as leis administrativas 

que as prescrevem, não são as obras de direito administrativo, em 

geral, que delas tratam. São os códigos penais que as disciplinam, 

são as obras de direito penal que as estudam, são os juízes 

criminais que julgam de sua oportunidade, que as aplicam, que 

vigiam a sua execução, que as suspendem ou revogam” (1977, 

p.178) 

Com relação aos órgãos de aplicação da medida de segurança,  o jurista Moacyr 

Benedicto de Souza,   aponta que na Itália, onde a questão acerca da natureza jurídica das 

medidas de segurança teria suscitado maior polêmica, tal medida era, “embora acolhida no 

Codigo Penal, aplicada pelas autoridades administrativas” (SOUZA, 1979,p.47). O jurista 

sustentava, pois, a hipótese de que a natureza jurídica da medida de segurança gerou 

tamanha polêmica na Itália particularmente porque  eram as autoridades administrativas
30

, 

e não jurisdicionais, que as aplicavam.  

Mister então destacar  que, além da filiação às premissas clássicas ou positivistas, 

também as particularidades sociais e históricas  mostraram-se como fatores determinantes 

para um maior ou menor apoio da doutrina à administrativização ou jurisdicionalização das 

medidas de segurança. O jurista português Jorge de Figueiredo Dias aponta, nesse sentido, 

que a “ ‘administrativização’ das medidas de segurança encontrava apoio claro, em 

Portugal, na evolução por elas sofrida no período do Estado Corporativo , nomeadamente, 

as que eram aplicadas aos delinquentes políticos” (p.151).  

 Penalistas antes favoráveis à integração das medidas de segurança ao Direito Penal 

passaram, aponta Figueiredo Dias, durante o Estado autoritário português, a refutar essa 

ideia e a  defender a “consagração de um sistema monista, como forma de ilegitimar a 

aplicação  de medidas de segurança a imputáveis e, por conseguinte, a delinquentes 

políticos” (1999, p.151). Aponta o jurista que a exclusão das medidas de segurança do 

direito penal,  “afastando-as para o campo das medidas puramente administrativas”,   era 

defendida por penalistas fiéis aos ideias democráticos  “como forma – todavia perversa! – 

                                                           
30

Moacyr Benedicto de Souza acrescentava, ainda, que “em alguns países também as medidas de segurança 

são executadas por órgãos administrativos, e muitas vezes alheios ao controle do Poder Judiciário. Na Suíça, 

por exemplo, segundo dispõe o art. 345 de seu Código Penal, os cantões tem competência para designação 

das autoridades que se encarregarão da aplicação das medidas de segurança, às quais caberão também a 

tarefa de determinar sua cessação” (SOUZA, p.47).  
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de manter incólumes  os princípios fundamentais da teoria e da política criminais” (1999, 

p.151).     

Objetivando submeter a aplicação da medidas de segurança  “ao regime de 

garantias político-criminais, formais e materiais, que rodeia a aplicação das penas”, explica 

a jurista portuguesa Maria João Antunes estar  havendo, nos países nos quais o instituto 

está previsto,  uma “aceitação progressiva da natureza penal da medida de segurança” , o 

que tem se dado, aponta a jurista, por meio de uma aproximação da medida de segurança 

ao  “direito penal das penas” (2003, p.350), expressão essa que Antunes utiliza para se 

referir a um direito penal concebido nos moldes clássicos . 

Em que pese  a progressiva aceitação do caráter penal das medidas de segurança,  

temos  trabalhos relativamente recentes  de  renomados juristas defendendo a natureza não 

penal das medidas de segurança, como a obra “Direito e Razão” (2010), de  Luigi Ferrajoli, 

jurista italiano, considerado um dos principais teóricos do garantismo e cujo trabalho 

possui grande influência na literatura brasileira especializada, e o  “Manual de Direito 

Penal Brasileiro – Parte Geral” (1997), do jurista argentino Eugênio Raúl Zaffaroni,  

escrito em conjunto com o jurista brasileiro José Henrique Pierangeli (1934-2012). 

O jurista italiano Ferrajoli defende, pois, possuir as medidas de segurança natureza  

administrativa e dentre as razões por ele elencadas, algumas delas referentes a 

particularidades da legislação italiana,  o jurista considera como principal a peculiaridade 

de  as medidas de segurança   terem “os dois principais caracteres próprios dos 

provimentos administrativos”: “discricionariedade da sua aplicação  e a sucessiva 

revogabilidade ou modificabilidade” (2010, p.719).  

Tais características  são diametralmente opostas às características que deveriam, de 

acordo com concepção de Ferrajoli, marcar a aplicação e execução da pena. Ora, a pena, 

segundo o garantismo,  deve ser  certa, previsível, determinada, o que vai de encontro  com 

aquela que foi por muito tempo uma das principais características do instituto das medidas 

de segurança,  tal como comumente previsto nos ordenamentos jurídicos dos  países do 

Ocidente: a sua indeterminação
31

. 

                                                           
31

   Segundo Ferrajoli, “ esta indeterminação da duração, e a ausência de quaisquer garantias de certeza 

acerca do momento da cessação, representa, seguramente, o aspecto mais vexatório das medidas de 

segurança pessoais” (2010,p.721).  
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Zaffaroni e Pierangeli, por sua vez,  diferenciam a natureza da medida de segurança 

a depender da espécie de medida em questão. As medidas pós-delituais aplicadas a 

imputáveis em razão de um delito, junto ou substituindo a pena, são consideradas pelos 

juristas como  penas e o entendimento contrário, enfatizam os penalistas,  é um equívoco 

(1997, p.124). Já as medidas de segurança destinadas a inimputáveis  não teriam caráter 

materialmente penal, “ mas só “formalmente” por estarem previstas na lei penal”.   

Segundo Zaffaroni e Pierangeli: 

 “uma das provas mais acabadas de que não pode ser outra a sua 

natureza é que juridicamente não podem ser chamadas de 

“sanções”, ainda que na prática o sistema penal as distorça e a elas 

atribua eventualmente esta função, realidade que é necessário 

controlar e procurar neutralizar . Além disso, o seu fundamento não 

é a periculosidade em sentido jurídico-penal isto é, a relevante 

probabilidade de que o sujeito cometa um delito),  mas a 

periculosidade entendida no sentido corrente da palavra, que inclui 

o perigo de autolesão, que não pode ser considerada delito” (1997, 

p.125). 

Ora, a adoção da tese de que as medidas de segurança não possuem natureza penal 

condiz plenamente com o entendimento de Zaffaroni e Pierangeli sobre como deve ser o 

direito penal. Para os juristas, o direito penal deve ser um direito penal do ato, e não um 

direito penal do autor. No direito penal do autor,  “o ato teria o valor de um sintoma da 

personalidade; o proibido e reprovável ou perigoso seria a personalidade e não o ato” 

(1997, p.119). Tal entendimento, defendido, entre outros, pelos adeptos da Escola Penal 

Positiva, seria, segundo os juristas, uma “corrupção do direito penal”, que deveria, pois, ser 

ater unicamente aos atos.  

Em que pese ainda haja renomados juristas que, baseados na adoção e defesa de um 

direito penal exclusivo da culpabilidade, defendem a natureza administrativa das medidas 

de segurança, a admissão da natureza penal do instituto tem sido cada vez mais defendida 

por penalistas como forma de se assegurar uma maior segurança jurídica na aplicação e 

execução das medidas de segurança. 

Para além da questão  sobre a natureza jurídica das medidas de segurança ser  

sanção penal ou medida administrativa,  o jurista brasileiro Eduado Reale Ferrari, em sua 

tese de doutorado sobre o instituto, fala de uma necessária jurisdicionalização do instituto, 

em contraposição à sua administratização.  
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Segundo o penalista, “ a insegurança era característica quase sempre presente 

quando admitida a medida de segurança-administrativa” (2001, p.77) e, por outro lado, a 

medida de segurança criminal “condiciona-se à imposição de uma série de requisitos 

jurídicos-formais, eliminando-se a insegurança de privações de liberdade resultantes de 

fatos eminentemente políticos que ofendam ao sistema democrático em que vivemos”  

(2001, pp. 77 e 78).  

A jurisdicionalização das medidas de segurança não significa, todavia, aponta 

FERRARI, que o juiz deve decidir sozinho sobre a medida de segurança: 

“ a jurisdicionalização da medida de segurança criminal não nega a 

exigência de uma administratização da justiça, sendo 

relevantíssimo nesse compasso a atuação dos médicos e 

funcionários administrativos do estabelecimento penal, que 

orientarão o juiz quanto à evolução do tratamento e, 

consequentemente, a prescindibilidade de sua continuação” 
(2001,p.78). 

 Existem também atualmente, na literatura especializada do Direito Penal, trabalhos 

que, trazendo à tona os questionamentos gerados pela Reforma Psiquiátrica, 

problematizam a permanência das medidas de segurança do Direito Penal. Discorremos 

sobre essas problematizações, todavia,  em outras oportunidades desse trabalho. 
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5.  Medidas de segurança e pena 

 

Nesse capítulo buscaremos expor, no primeiro tópico, as considerações e discussões 

principais da literatura especializada, principalmente da  brasileira, acerca da relação entre 

o  instituto das medidas de segurança e o tradicional instituto das penas. E no segundo 

tópico objetivamos apresentar as principais formas de regulamentação das medidas de 

segurança nas legislações, que são, segundo o jurista espanhol Agustín Jorge Barreiro, o 

dualismo rígido, o dualismo flexível e o dualismo tendencialmente monista. 

 

5.1  As concepções unitária e dualista 

 

A emergência do instituto das medidas de segurança gerou  questionamentos, entre 

os pensadores do Direito Penal, acerca das semelhanças e diferenças desse instituto com o 

tradicional instituto da pena, esses questionamentos inclusive perpassam pela problemática 

da natureza jurídica   das medidas de segurança. Conforme aponta o  jurista Moacyr 

Benedicto de Souza, que  escreveu, em 1966, uma tese
32

 exclusivamente sobre esse tema: 

“Instala-se, a partir daí, o grande dissídio doutrinário, que se arrasta 

até nossos dias, movimentando congressos e mais congressos, e 

que agrupa, de um lado, os dualistas convictos, para os quais  pena 

e medida de segurança se diferenciam substancialmente , e de outro 

lado, os partidários do monismo penal, liderados pelos positivistas, 

que defendem a adoção , nas legislações penais, de uma única 

forma de sanção, no combate à criminalidade” (1979, p. 31). 

No tocante a essa questão, as correntes doutrinárias são, pois, comumente divididas 

em duas vertentes. Por um lado, havia os defensores do dualismo, sistema esse  segundo o 

qual pena e medida de segurança são institutos  completamente diferentes, que devem ser, 

por conseguinte, separados.  Por outro lado, havia os defensores do monismo penal, para os 

quais deveria existir uma única reação criminal frente ao delito.  

                                                           
32

 Esta tese inclusive fora premiada pelo Prêmio Alcântara Machado de Direito Penal de 1966, ano em que 

fora escrita. 
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Aponta Aníbal Bruno que fulcral às divergências doutrinárias acerca das 

semelhanças e diferenças entre o novo instituto das medidas de segurança e o tradicional 

instituto da pena era o entendimento sobre o conceito deste: 

   “Embora atenuados os rigores do conceito clássico, os conteúdo 

retributivo da pena, resultante da responsabilidade moral do agente 

é , na realidade, o núcleo fundamental de toda a distinção. Dele é 

que decorrem, em geral, os demais caracteres diferenciais, de 

ordinário mais de grau que de essência, sobre que insistem os 

dualistas” (1977,p.151). 

Nélson Hungria,  revelando sua adesão ao dualismo, diferenciara pena e medida de 

segurança, em seu livro de comentários ao Código Penal de 1940, em sete fatores.  

Antes de passarmos a  indicar as diferenciações apontadas pelo jurista, relevante 

ressalvar que Hungria referia-se às medidas de segurança tais como reguladas pelo Código 

Penal de 1940 e, conforme veremos no próximo capítulo, o instituto passa por grandes 

alterações com a reforma do Código de 1984. 

 Segundo o jurista, a  pena é consequência da culpabilidade e a medida de 

segurança é consequência da periculosidade. A pena “assume cunho essencialmente ético e 

é baseada na justiça;  a medida de segurança, èticamente neutra, tem por fundamento a 

utilidade” . “A pena é sanção e se impõe por um fato certo, isto é, o crime praticado; a 

medida de segurança não é sanção e se impõe por um fato provável, isto é, o provável 

retôrno à prática de fato previsto como crime (segundo a regra geral).  A “pena é 

prevalentemente retributiva [...]; a medida de segurança serve ao fim de segregação  tutelar 

ou readaptação do indivíduo anti-social” (1959, p.10). 

A pena é proporcional ao crime e, por conseguinte, quantificável. A medida de 

segurança, por seu turno, “ ainda que condicionada, de regra, à precedente prática de um 

fato previsto como crime, sòmente tem êste em conta como um dos sintomas  do estado 

perigoso individual, a cuja interminada duração está subordinada a sua execução” (1959, 

p.10). 

A pena, segundo HUNGRIA, é necessariamente aflitiva, ela tem como “caráter 

jurídico essencial o “ sofrimento”. A medida de segurança, por sua vez, “é  assistência, é 

tratamento, é medicina, é pedagogia:  se acarreta algum sacrifício ou  restrição à liberdade 

individual, não é isso um mal querido como tal ou um fim colimado, mas um meio  

indispensável à sua execução finalística” (1959, p.10). 
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E por último aponta o jurista que a pena  “ além de expiatória, visa à  prevenção 

geral ( coação psicológica erga omnes, no sentido de abstenção do crime ), e especial ( 

escarmento, emenda de quem a sofre)”. A medida de segurança, todavia, objetivaria apenas 

à prevenção especial  (1959, pp.10 e 11). 

Podemos, pois, observar nessa diferenciação defendida por Hungria que o conceito 

de pena se mantém bem próximo às concepções clássicas. Moacyr Benedicto de Souza, 

nesse sentido, destaca  que o dualismo penal representava, na verdade, uma postura de 

conciliação  entre as posições clássicas e as positivas (1979, p.35).  Presos à concepção 

tradicional de Direito Penal, destaca Souza que “ a maioria dos partidários da tese 

dicotômica , na verdade, não considera  a medida de segurança uma espécie do gênero 

sanção penal” (1979, p.48). 

Entre os dualistas, destaca Moacyr, havia ainda grandes divergências acerca da 

adesão das medidas de segurança nas codificações. Havia quem defendesse que as medidas 

de segurança não deveriam estar nos códigos penais, por considerem que elas possuem 

natureza administrativa (1979, p.44).  Havia, por outro lado, quem propusesse a elaboração 

de dois códigos distintos, um de natureza repressiva, que trataria da responsabilidade e das 

penas, e um de natureza preventiva, destinado à periculosidade e às medidas de segurança 

(1979,p.43). E havia também quem defendesse que a separação entre os dois institutos se 

desse dentro do próprio código, que teria então uma parte repressiva e outra preventiva 

(1979, pp.43 e 44).   

Destaca, o jurista, que essa última opção parece, inclusive, ter sido a  adotada pelo 

legislador do  Código Penal de 1940. Consta, pois, na Exposição de motivos do código que 

“ o título consagrado às medidas de segurança, com sua parte geral e sua parte especial, 

poderia ser denominado o “O Código de segurança dentro do Código Penal” 

(SOUZA,1979, p.40). 

Enquanto os dualistas, embora aceitassem a previsão do novo instituto nos 

ordenamentos jurídicos, não recusavam a importância de manutenção da pena nos moldes 

clássicos, o que pretendiam os positivistas eram “substituir a sanção criminal adequada ao 

fato e fundada na culpabilidade, sobre a base da responsabilidade moral, pela sanção 

adaptada à personalidade do agente, segundo o seu estado perigoso, e tendo como razão e 

fundamento a defesa social” (BRUNO,1977,p.154) 
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Para denominar essa nova sanção que ocuparia o lugar da pena concebida nos 

moldes tradicionais surgem entre os positivistas “denominações mais apropriadas ao novo 

instituto, sanção de Ferri e Grispigni, meios defensivos penais, de Florian” 

(BRUNO,1977,p.154). A necessidade de previsão de um novo nome teria se dado, aponta 

Aníbal Bruno, porque pena seria “ uma expressão que se impregnou, desde as origens e 

através dos séculos, na linguagem comum e técnica, de um conteúdo específico, a que é 

fundamental a noção de castigo e de expiação” (1977, p.154). 

Importante ainda trazer à baila alguns argumentos utilizados por alguns defensores 

do monismo. O positivista Grispigni
33

 (1884-1955), citado pelo jurista brasileiro José 

Frederico Marques, apontava como semelhanças entre a pena e as medidas de segurança 

que: 

“a) ambas importam diminuição de bens jurídicos; b) baseiam-se as 

duas na existência de um crime; c) servem tanto para a intimidação 

da massa – prevenção geral – como para a readaptação  do 

delinquente  - prevenção especial; d) ambas são aplicadas 

jurisdicionalmente” (apud MARQUES, 1966, p.180). 

Para Florian (1869-1945),  monista positivista  citado por Ataliba Nogueira em sua 

tese, “improcede, igualmente, a oposição baseada no sofrimento, inerente á pena, embora 

este elemento seja estranho á medida de segurança, esta ultima, como restrição de direitos 

individuais, muitas vezes pode ocasionar um real sofrimento”  (1937, p.92). 

Ainda com relação à pretensa exclusividade do conteúdo aflitivo da pena em 

comparação com às medidas de segurança, De Marisco
34

, outro defensor da tese unitária 

citado por Nogueira, alertava não bastar a previsão pelo legislador de que a medida de 

segurança não teria conteúdo aflitivo, se na prática este conteúdo se verificasse:   

“Esquece-se, doutro lado, que para se suprimirem as sensações 

aflitivas a que dá logar a execução das medidas de segurança, não 

basta colocar-se no posto de vista do objetivo em que o Estado  se 

prefixa, mas é necessario colocar-se na posição de quem está 

submetido á medida de segurança, e da generalidade da população, 

que a vê aplicar. Se o legislador organiza as medidas de segurança, 

segundo o principio de que não devam ter conteudo aflitivo, mas 

concretamente o têm , não é logico nem juridico desprezá-lo, no 

                                                           
33

 Para mais informações sobre o positivismo criminológico ver: 

https://www.terragnijurista.com.ar/doctrina/positivismo.htm. 
34

 De Marisco, assim como Carnevale e Antolisei, são citados por NOGUEIRA e por SOUZA como 

defensores do monismo não positivistas. Nesse sentido ver NOGUEIRA,Ataliba. Medida de segurança. São 

Paulo: Livraria Acadêmica,1937. p.94. 
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determinar o logar proprio ás medidas de segurança entre as 

consequencias do delito” (NOGUEIRA,1937, p.97) 

Cumpre também destacar que tais argumentos que acabaram de ser transcritos, 

utilizados por unitaristas estrangeiros (Grispigni, Florian e De Marisco),  possuem especial 

importância no seio desta pesquisa porque vão ao encontro de uma das hipóteses que 

pretendemos verificar com a pesquisa empírica. Isso porque,  destacando as semelhanças 

entre as medidas de segurança e a “pena”, os autores, ao menos nas passagens que foram 

transcritas, mobilizaram argumentos próprios da racionalidade penal moderna  (a medida 

de segurança também pode causar sofrimento, também é aflitiva na prática, também serve 

para intimidação da massa e para a readaptação do delinquente).  

Em que pese as tentativas teóricas de unificação das penas e das medidas de 

segurança, o jurista argentino Sebastián Soler (1899 -1980), citado por Moacyr, alegava 

que “ somente a plena aceitação da sentença absolutamente  indeterminada, baseada na 

periculosidade do delinquente, importaria em eliminar toda diferença entre as duas 

sanções”(apud, 1979, p.38).  Ressaltava o jurista que “enquanto se reconhecer nos códigos 

a necessidade de prefixar escalas penais proporcionais aos delitos, a unificação será 

puramente verbal”  (apud, 1979, p.38). 

Aponta Moacyr Benedicto de Souza que o monismo não teve muitos defensores no 

Brasil.  Segundo o jurista, “ isso talvez se deva ao fato de a Escola Positiva , diante do 

ecletismo que domina em nossa doutrina penal, ter-se mostrado pouco atuante entre nós” 

(1979, p.64). Destaca Souza que o Brasil, embora tivera no passado  exponentes defensores 

do positivismo penal, como Nina Rodrigues (1862-1906),  João Vieira de Araújo (1844-

1922), naquele momento em que escrevia sua tese, em 1966, não eram muitos os que 

defendiam  a Escola Positiva.  

Dentre os positivistas brasileiros defensores do monismo penal, Moacyr destaca 

Heitor Carrilho (1890-1954) e Hélio Gomes. E dentre os defensores brasileiros  do 

monismo sem filiação positivista, o jurista destaca  José Frederico Marques e Basileu 

Garcia
35

 (1905 -1985).  

Com características bem diferentes do monismo penal defendido pelos positivistas,  

nas últimas décadas tem sido verificado o fortalecimento  de tendências monistas que, 

                                                           
35

 Sobre Basileu Garcia, ver: http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/o-professor-penalista-basileu-

garcia/14736 
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objetivando estender às medidas de seguranças as garantias penais asseguradas às penas,  

têm  aproximado o novo instituto, baseada na periculosidade, do velho instituto, baseado 

na culpabilidade . Nesse sentido, o jurista espanhol Jesús María Silva Sanchez aponta: 

“Últimamente – y en el virtud del renovado auge de las garatías 

liberales en las posiciones doctrinales  - se perciben  más bien  

tendencias orientadas a un monismo basándose  en los principios 

básicos de la pena: muy en particular, el principio de 

proporcionalidad con el hecho cometido” (1997, p. 24). 

É dessa tendência monista de aproximação das medidas de segurança ao 

regramento das penas a expressão  “eticização das medidas de segurança”
36

, expressão essa 

que seria usada para fazer referência, aponta o jurista  português Jorge de  Figueiredo Dias,  

à relação “da aplicação de medidas de segurança com a prática  pelo agente  de um fato 

ilícito-típico e das consequências que daí decorrem, máxime, em matéria de conexão 

daquelas medidas com a matriz da prevenção geral (positiva) e de limitação legal da sua 

duração” (1999, p.152). 

O tema da aproximação das medidas de segurança às penas visando a assegurar a 

aplicação de garantias criminais antes asseguradas exclusivamente às penas está no cerne 

deste trabalho. Temos como um dos objetivos de nossa pesquisa empírica justamente 

identificar como que tem sido aplicada, pelo Corte Suprema do Brasil, as garantias penais 

não previstas em lei às medidas de segurança. A esse tema, devido à sua importância, 

voltaremos, por conseguinte, em outros momentos  desta dissertação. 

Passaremos nos próximos dois sub-tópicos a discorrer brevemente sobre estas duas 

tendências que têm sido verificadas nos ordenamentos jurídicos dos países do Ocidente: 

por um lado, a aproximação da pena, concebida nos moldes clássicos, às medidas de 

segurança e, por outro, aproximação das medidas de segurança às penas. 

 

 

                                                           
36

 Essa expressão, conforme aponta Figueiredo Dias,  também é utilizada para se referir ao pensamento do 

jurista alemão Welzel, o qual  procurou eticizar o fundamento das medidas de segurança levantando a 

hipótese de que : “toda a liberdade externo-social só se legitima, em último termo, perante a posse da 

liberdade moral interior, a qual não pertence nem aos doentes mentais, nem tão-pouco àqueles que, em 

virtude de más inclinações, herdadas ou adquiridas, não se encontram em condições de uma livre decisão a 

favor da norma. Por isso não podem estes ter direito à plena liberdade externo-social, legitimando-se,quanto a 

eles, a aplicação de medidas de segurança privativas da liberdade” (1999, pp.151 e 152). 



 
 

71 
 

5.1.1 Aproximação das penas às medidas de segurança 

 

A pena concebida nos moldes clássicos, desde a emergência e ascensão da Escola 

Positiva, fora  paulatinamente   cedendo espaço às demandas positivistas, tendo havido o 

surgimento de  algumas práticas e a previsão de alguns institutos nos Códigos Penais tidos 

como “modernos”  que indubitavelmente iam de encontro às concepções clássicas e ao 

encontro das positivistas. 

Institutos como o perdão judicial, a condenação condicional e o livramento 

condicional passam a ser previstos nos ordenamentos jurídicos,  o que, segundo Aníbal 

Bruno denunciava  o “ enfraquecimento  do caráter retributivo da pena”, e a “pena segundo 

o ato e a culpa” (1977, p.166). Esclarece Aníbal Bruno: 

“no perdão judicial, deixa-se de aplicar a pena, sob o pressuposto 

de que o delinquente não venha a recair no delito; na condenação 

condicional, supõe-se que baste a ameaça da sua aplicação para 

promover a reforma moral do criminoso; no livramento 

condicional, presume-se alcançada a emenda que se procurava, e 

põe-se à prova essa presunção” (1977, p.166). 

Os códigos penais passam também a prever que o juízo considerará a personalidade 

do réu na fixação da pena. A execução da pena passa a ter objetivos de emenda, de 

ressocialização dos apenados. Considerando tais mudanças, Aníbal Bruno afirma que a 

pena “se distancia cada vez mais da pena aflitiva tradicional dos velhos cárceres e que 

tende irresistivelmente a confundir-se com a medida de segurança” (1977, p.172). 

Acreditando  numa vindoura unificação das penas e medidas de segurança, Aníbal 

Bruno afirmava que “só aquele resto de proporcionalidade ao fato, como medida da culpa, 

último reduto das clássicas exigências retributivas, traça, entre pena e medida de 

segurança, a tênue linha divisória que cada vez mais se torna sutil e impalpável”  (1977, 

p.172). 
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5.1.2 Aproximação das medidas de segurança às penas 

 

Aponta a jurista portuguesa Maria João Antunes,  em sua tese de doutoramento 

apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 2002, que o 

reconhecimento da natureza penal das medidas de segunda tem sido feito mediante uma 

aproximação destas à “sanção tradicional do direito penal”, ou seja, as penas (2002, p.353). 

Fazendo uma breve síntese de todos  as características que tem paulatinamente aproximado 

os dois institutos, a jurista aponta: 

“inadmissibilidade das medidas de segurança pré-delituais, o princípio 

da proporcionalidade, a fixação de prazo máximo de duração das 

medidas de segurança, o princípio da proibição da retroacticidade em 

matéria de aplicação da lei penal no tempo e, ainda, quando se defende  

uma certa identidade entre penas e medidas de segurança ao nível das 

finalidades de umas e de outras. Uma aproximação notória à pena, 

quando se estende o conteúdo do princípio da proporcionalidade à 

gravidade do facto, não o limitando antes à perigosidade do agente e ao 

significado do facto para o juízo sobre perigosidade; quando se 

determina o prazo máximo de duração da medida de segurança por 

referência à pena privativa de liberdade que teria sido aplicada caso o 

agente tivesse sido declarado imputável; quando se leva a extensão do 

princípio da legalidade às medidas de segurança, ao ponto de se 

propugnar  que é aplicável a lei vigente no momento da prática do facto 

praticado pelo agente inimputável em razão de anomalia psíquica, com 

total desconsideração do pressuposto da perigosidade criminal; quando 

se defende que também a medida de segurança de internamento 

persegue, de forma autónoma, uma finalidade preventivo-geral positiva 

e de integração” (2002, pp.353 e 354). 

Também essa aproximação das medidas de segurança às penas tem sido verificada 

no Brasil por meio da legislação, da literatura especializada e da jurisprudência. A reforma 

do Código Penal de 1984 veio, por exemplo,  impossibilitar a aplicação de medidas de 

segurança pré-delituais.  

Na doutrina especializada, não são poucos os exemplos de defensores da aplicação 

de garantias penais às medidas de segurança. Será feita, todavia, uma análise da literatura 

brasileira que versa sobre esse tema em um capítulo próprio. Apenas a título de exemplo, 

alguns nomes de juristas que  possuem trabalhos sobre o tema: Luiz Flávio Gomes, 

Eduardo Reale Ferrari, Cristiano Avila Maronna,  Salo de Carvalho, Mariana de Assis 

Brasil e Weigert,  Paulo Queiroz, Virgílio de Mattos. 
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Com relação à jurisprudência, igualmente apenas a título de exemplo
37

, a súmula 

527 do  Superior Tribunal de Justiça  prevê que “o tempo de duração da medida de 

segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito 

praticado” . A súmula 525 do Supremo Tribunal Federal prevê que a “ a medida de 

segurança não será aplicada em segunda instância, quando só o réu tenha recorrido”, 

obedecendo, portanto, ao princípio,  então já assegurado às penas, da vedação da 

reformatio in pejus.   Fora, também, decidido no Recurso Extraordinário 638658 do Rio 

Grande do Sul que “ sendo a medida de segurança sanção penal, o período de cumprimento 

repercute no tempo exigido para o indulto”. 

A aproximação das medidas de segurança ao regramento das penas tem sido 

tamanha que a jurista portuguesa Maria João Antunes aponta estar ocorrendo uma certa 

“descaracterização” das medidas de segurança. A jurista chega inclusive a falar de uma 

nova “burla de etiquetas”, “ ainda que com um sentido diferente do original
38

” (2003, 

p.354)  

   

5.2 A consagração do dualismo e seus sistemas de aplicação  

 

Na disputa entre os defensores do monismo penal, para os quais a pena e as 

medidas de segurança deviam se unir em um instituto só ou, ainda, deveria prevalecer 

apenas uma delas, e os defensores do dualismo (ou também chamado de sistema de dupla 

via), para os quais pena e medida de segurança coexistiriam, consagraram-se vencedores, 

pela adesão das legislações dos países do Ocidente,  aqueles que propugnavam pelo 

sistema dualista. 

Segundo o jurista espanhol Agustín Jorge Barreiro, na evolução histórica do 

instituto das medidas de segurança, três sistemas revelaram-se mais importantes, quais 

sejam, o dualismo rígido, o dualismo flexível e o dualismo tendencialmente monista. 

                                                           
37

 A parte empírica deste trabalho destina-se exclusivamente à análise sistematizada da jurisprudência do 

STF. 
38

 Sobre o sentido orginalmente empregado da expressão “burla de etiquetas”, discorreremos no próximo 

tópico. 
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O dualismo rígido consubstancia-se no sistema  duplo binário, adotado pelo Código 

Penal brasileiro de 1940 e extinto pela reforma do código de 1984. Tal sistema, conforme 

aponta a Exposição de Motivos do Código Penal de 1969, “teve a missão histórica de 

conciliar duas tendências opostas”, quais sejam, as tendências clássicas e positivistas. Esse 

sistema, tal como aponta BARREIRO, é  caracterizado:     

“por defender um conceito retributivo da pena, que se justificava 

por si mesma como compensação pelo facto culposamente 

cometido, ao passo que as medidas de segurança, concebidas em 

termos de prevenção especial, seriam o complemento necessário  à 

pena retributiva; e por postular a acumulação de penas e medidas 

de segurança privativas de liberdade quando as sanções devessem 

ser aplicadas conferindo prioridade ao cumprimento da pena, para 

assim satisfazer inequívocas exigências de justiça” (2001, p.565). 

O dualismo rígido encontra-se atualmente superado. Já em 1953, no VI Congresso 

Internacional de Direito Penal, realizado na cidade de  Roma, fora defendida a sua 

eliminação, tendo sido aprovado voto que propunha que: 

“as futuras reformas da legislação se inspirem, tanto quanto 

possível, em princípios segundo os quais, em relação aos 

delinquentes para quem a pena aflitiva possa apresentar-se como 

inadequada ou insuficiente, como meio de reeducação, em vez de 

se acrescentar à pena uma medida de segurança distinta, 

submetendo, assim, o sujeito a diversos tratamentos sucessivos, 

seja desde o primeiro momento estabelecido um tratamento o mais 

possível unitário e adaptado às diferentes categorias de indivíduos” 

(SOUZA, 1979, p.83) 

A expressão “burla de etiquetas”  representa a crise pela qual passou o sistema de  

duplo binário.  A falência do  sistema, teria se dado, aponta Heleno Cláudio Fragoso, por 

“nunca ter sido possível distinguir, na execução, a pena privativa da liberdade da custódia 

de segurança” e “também à precariedade do juízo de periculosidade, bem como à 

inexistência de estabelecimentos e de pessoal técnico” (1985,p.406). 

O termo “burla de etiquetas” teria sido originalmente empregado em 1924 pelo 

jurista alemão Eduard  Kohlrausch (1874 -1948). A expressão fora utilizada  para criticar o 

sistema duplo binário no sentido de que o Estado aplicava ao indivíduo, com  nome de 

medida de segurança,  outra pena. O cerne da crítica era, pois, a possibilidade de o 

indivíduo, na vigência do duplo binário, ter sua liberdade privada duas vezes em 

decorrência do mesmo fato.   
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O sistema do dualismo flexível, por sua vez,  é “condicionado na prática pelo 

sistema de vicariato” (BARREIRO, 2001, p.510), que é o sistema segundo o qual não pode 

haver uma acumulação de uma pena com uma medida de segurança, evitando, assim, uma 

“dupla privação da liberdade” (BARREIRO, 2001, 565). Fora o sistema adotado pela  

reforma do Código Penal de 1984 para os casos de semi-imputabilidade.    

Já o sistema dualista tendencialmente monista refere-se à tendência de aproximação 

da medida de segurança à pena. Segundo Agustín Jorge Barreiro, tal sistema:  

“tende a pôr em prática uma concepção monista das consequências 

jurídico-penais do delito, que impeça a possibilidade de aplicar ao 

mesmo agente, pelo mesmo facto, uma pena e uma medida de 

segurança privativas da liberdade, e que mantém a medida da pena 

como ponto obrigatório de referência para a duração da execução 

da medida de segurança privativa de liberdade “(BARREIRO , 

2001, p.571)  

O sistema dualista tendencialmente monista é criticado por Jorge Barreiro porque 

esse sistema, segundo o jurista, “ produz uma indesejável e lamentável confusão ou 

assimilação entre pena e medida de segurança” (2001, p.576), gerando uma 

desnaturalização do instituto das medidas de segurança
39

.  

O jurista espanhol igualmente aponta para uma crise do dualismo que se 

configuraria, primeiramente, pela crise do duplo binário e,  posteriormente,  pela a 

progressiva aproximação entre penas e medidas de segurança e por questionamentos acerca  

“dos limites do poder punitivo do Estado quando se trata de aplicar medidas de segurança 

que podem ser tão gravosas ou mais que as penas, e que têm, em princípio, duração 

indeterminada” (BARREIRO, 2001, p.563) . 
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 Discorreremos com mais detalhes sobre as críticas direcionadas ao dualismo tendencialmente monista no 

capítulo sobre “medidas de segurança e garantias penais”. 
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6. Medida de segurança e o ordenamento jurídico brasileiro 

 

Nesse capítulo, discorreremos, na primeira parte, sobre aspectos  específicos legais  

referentes à aplicação e execução das medidas de segurança presentes na legislação criada 

na década de 1940, quais sejam, Código Penal, de dezembro de  1940, o Código Processual 

Penal,  de outubro de 1941, a Lei  das Contravenções Penal, de outubro de 1941, a Lei de 

Introdução do Código Penal e da Lei das Contravenções Penais, de dezembro de 1941. Não 

deixaremos de fazer referência também à Lei nº 6.416, de 1977, que trouxe algumas 

alterações importantes para o regramento das medidas de segurança.    

No segundo momento, passaremos a discorrer sobre a legislação de 1984, a Lei 

7.209, de 11 de julho de 1984 (que alterou o Código Penal de 1940)  e a Lei 7.210, de 11 

de julho de 1984 (Lei de Execução Penal); trazendo, inicialmente, alguns apontamentos 

sobre o contexto de criação dessas leis e no segundo momento,  buscaremos realçar os 

aspectos específicos  referentes à aplicação e execução das medidas de segurança.  

Por último, discorreremos sobre a Lei 10. 216, de 6 de abril de 2001 (Lei da 

Reforma Psiquiátrica),  trazendo, no primeiro momento, algumas considerações sobre as 

leis que a precederam e, posteriormente, realçando os questionamentos gerados, a partir da 

promulgação dessa lei,  referentes às medidas de segurança. Devido à sua importância, 

todavia, para esta pesquisa, voltaremos a esse tema no capítulo sobre a Reforma 

Psiquiátrica.     

 Relevante apontar que uma análise mais pormenorizada da legislação mostra-se, 

nesse trabalho, importante por duas razões. Primeiro por  nos permitir  observar as 

alterações do tratamento dado às medidas de segurança de uma legislação para a outra. E 

segundo, por servir como material basilar à parte empírica deste trabalho. Cumpre também 

salientar que optamos por enfocar apenas na legislação direcionada à  Justiça Comum 

(composta pela Justiça Estadual e pela Justiça Federal), tendo sido deixado de fora, pelas 

peculiaridades que exigiriam um estudo à parte, o Código Penal Militar
40

 (da Justiça 

Especial Militar). 

 

                                                           
40

 Também os acórdãos nos quais estava em pauta o instituto das medidas de segurança previsto no Código 

Penal Militar foram descartados para a realização da parte empírica desta trabalho. 
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6.1 Legislação da década de 1940 

 

No Brasil, quando da formulação do Código Penal de 1940 existia ainda um grande 

embate teórico entre os defensores da Escola Clássica e da Escola Positiva, situação essa  

que repercutiria na própria legislação. Conforme apontam Sérgio Carrara e  Peter Fry “ o 

Código de 1940 parece ter representado a tentativa de conciliação desses dois paradigmas 

políticos e intelectuais divergentes” (1986, p.6). Nesse sentido, a Exposição de Motivos do 

Código Penal de 1940: 

“Coincidindo com a quase totalidade das codificações modernas, o 

projeto não reza em cartilhas ortodoxas, nem assume 

compromissos irretratáveis ou incondicionais com qualquer das 

escolas ou das correntes doutrinárias que se disputam o acerto na 

solução dos problemas penais. Ao invés de adotar uma política 

extremada em matéria penal, inclina-se para uma política de 

transação ou de conciliação. Nele, os postulados clássicos fazem 

causa comum com os princípios da Escola Positiva” 

(PIERANGELI, 2004,p.406) 

Como consequência dessa postura de conciliação, temos que o Código Penal de 

1940 não abandonou a responsabilidade moral como fundamento da responsabilidade 

penal e da pena, mas acrescentou, para fins de defesa social, a medida de segurança, que se 

fundamentava  na periculosidade do indivíduo.   Nesse sentido, Nelson Hungria afirmava 

sobre o caráter eclético do Código de 1940: “Ora admite a culpa moral, com o seu 

corolário da pena-retribuição; ora prescinde dela, para aceitar, sem rebuços, o princípio 

puramente utilitário da defesa social” (1959, p.21). 

O Código Penal de 1940 previa, assim, o sistema duplo binário, sistema esse 

segundo o qual as medidas de segurança poderiam complementar as penas. Como 

consequência da adoção do duplo binário, temos, pois, que uma pessoa considerada 

penalmente responsável e portanto, passível de pena, poderia também ser considerada 

perigosa, podendo-lhe ser aplicada, ainda,  medida de segurança. 

O Código Penal previa, em seu artigo 75, que as medidas de segurança seriam 

regidas  “pela lei vigente ao tempo da sentença, prevalecendo, entretanto, se diversa, a lei 

vigente ao tempo da execução”. Segundo a Exposição de Motivos desse código: 

“é assegurado o princípio da legalidade  das medidas de segurança; 

mas, por isso mesmo que a medida de segurança não se confunde 

com a pena, não é necessário que esteja prevista em lei anterior ao 
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fato , e não de distingue a lex mitior e a lex gravior  no sentido da 

retroatividade: regem-se as medidas de segurança pela lei vigente 

ao tempo da sentença ou pela que se suceder durante a execução 

(art. 75)” (PIERANGELI, 2004, p.422) 

Diante das peculiaridades do regramento das medidas de segurança com relação ao 

tema da lei penal no tempo, a Lei de Introdução do Código Penal e da Lei das 

Contravenções Penais estabeleceu alguns dispositivos que tornariam a transição de uma 

legislação para a outra menos brusca. Nesse sentido o artigo 24 da Lei de Introdução 

dispunha que não seria aplicado o disposto no artigo 79 n. II do CP (que estabelecia que a 

medida de segurança poderia ser imposta depois da sentença “enquanto não decorrido 

tempo equivalente  ao da duração mínima da medida de segurança, a indivíduo que, 

embora absolvido, a lei presume perigoso”) a indivíduo que “antes de 1 de janeiro de 1942, 

tenha sido absolvido por sentença passada em julgado”
41

. E o artigo 25  que estabelecia 

que  “ a medida de segurança aplicável ao condenado que, a 1 de janeiro de 1942, ainda 

não tenha cumprido a pena, é a liberdade vigiada”. 

Estavam previstas como condições de aplicabilidade da aplicação das medidas de 

segurança, a prática de fato previsto como crime
42

 e a periculosidade do agente.  O Código 

previu, no entanto, duas exceções a essa previsão, em que seria possível a aplicação  do 

instituto mesmo sem o prévio cometimento de um crime, desde que havendo, no entanto, 

situações de quase-crime
43

. São as chamadas medidas de segurança pré-delituais, aplicadas 

previamente ao delito.  

As situações de quase-crimes, previstas no Código Penal de 1940,  suscetíveis de 

ensejar a aplicação de medidas de segurança pré-delituais eram duas: nos casos de crime 

impossível, em que o crime restasse impossibilitado  de consumar-se por ineficácia do 

meio ou por absoluta impropriedade do objeto (artigo 14 do CP) e nos casos de co-autoria , 

                                                           
41 Cumpre ressalvar que a Lei de Introdução do Código Penal e da Lei das Contravenções Penais 

disponibilizada pelo site oficial do planalto (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3914.htm)  

contém erros de digitação em seu artigo 24 que dificultam a sua intepretação, vide o artigo, tal como está 

redigido : “Art. 24 São se aplicará o disposto no art. 79 n. II, do Código Penal a indivíduo que, antes de 1 de 

janeiro de 1942, tenha sido absolvido por sentença passada em julgado”. 

42
 Embora o Código Penal tenha utilizado o termo “crime”,  as medidas de segurança também poderiam ser 

aplicadas  após a ocorrência de fatos previstos como  contravenções penais.  Sobre a diferenciação entre 

ambos os termos, o art 1º da Lei de introdução do Código Penal (decreto-lei nº2848, de 1940) determinava: 

“Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, 

quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração penal a que a lei comina, 

isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas alternativa ou cumulativamente”. 
43

 Tal expressão é utilizada pelos manuais de Direito Penal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3914.htm
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particularmente,  no ajuste, na determinação ou instigação e no auxílio do cometimento de 

um crime que sequer chegou a ser tentado (artigo 27 do CP). 

Em decorrência da previsão de medidas de segurança pré-delituais , Eduardo Reale 

Ferrari apontava que no Código de 1940 “a medida de segurança não tinha nenhuma 

autonomia de natureza sancionatória criminal, -tanto que aplicada a indivíduos que nem 

sequer tinham praticado o delito -, permitindo a perpetuidade da aflição, agora sob a 

denominação de tratamento” (FERRARI, 2001, p.36). 

O Código Penal presumia como perigoso: o indivíduo que  por “doença mental ou 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, 

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

com esse entendimento” (os considerados inimputáveis); o indivíduo que “virtude de 

perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não 

possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter 

criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento” (os semi-

imputáveis);  “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; “os condenados por crime que hajam cometido como filiados a associação, bando 

ou quadrilha de malfeitores” .  

A Lei das Contravenções Penais ampliava a presunção de periculosidade: ao 

“condenado por motivo de contravenção cometido, em estado de embriaguez pelo álcool 

ou substância de efeitos análogos, quando habitual a embriaguez”; ao “condenado por 

vadiagem ou mendicância”; ao reincidente na contravenção de “Estabelecer ou explorar 

jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada 

ou sem ele” (art. 50) e ao reincidente na contravenção de  “Explorar ou realizar a loteria 

denominada jogo do bicho, ou praticar qualquer ato relativo à sua realização ou  

exploração” (art. 58).  As duas últimas presunções de periculosidade foram revogadas pela 

Lei nº 6416, de 1977. 

A presunção de periculosidade deixava de prevalecer, no entanto, quando a 

sentença fosse proferida dez anos depois do fato nos casos de agentes inimputáveis e 5 

anos depois do fato, nos outros casos. Em tais situações, a medida de segurança não seria 

inciada, segundo o Código, sem a  verificação de periculosidade  (art. 78, parágrafo 

primeiro e segundo do CP). Relevante apontar que essa previsão do art. 78 do CP, 
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particularmente a referência a dez ou cinco anos “depois do fato”  levou a interpretações 

díspares
44

. A   Lei nº 6416, de 1977 alterou  esse artigo, assim passando a dispor o 

parágrafo 1º do art. 78: “A presunção de periculosidade não prevalece se, entre a data do 

cumprimento ou da extinção da pena e o crime posterior, tiver decorrido período de tempo 

superior a dez anos, no caso do inciso I deste artigo, ou de cinco anos, nos outros casos”. 

Para além das hipóteses em que a periculosidade do indivíduo era presumida por 

lei, o Código Penal ainda previa, em seu art. 77,  que “deve ser reconhecido perigoso o 

indivíduo, se a sua personalidade e antecedentes, bem como os motivos e circunstâncias do 

crime autorizam a suposição de que venha ou torne a delinquir”. O artigo 77 do CP viria a 

ser alterado, todavia, pela lei 6.416, de 1977, passando assim a dispor: 

“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 delinqüir; 

II - se, na prática do fato, revela torpeza, perversão, malvadez, 

cupidez ou insensibilidade moral”. 

O Código também previa a possibilidade de  aplicação provisória, pelo juiz,  das 

medidas de segurança a determinados indivíduos: aos inimputáveis, aos ébrios habituais e 

aos toxicômanos (art. 80). O Código previa, todavia, que o  tempo de aplicação da medida 

provisória  “seria computado no prazo mínimo de duração da medida de segurança” 

(parágrafo único do art.80). 

As medidas de segurança eram divididas pelo Código de 1940 em patrimoniais e 

pessoais, essas últimas eram, por sua vez,  subdivididas em  detentivas  e não detentivas. 

Foram previstas duas espécies de medidas de segurança patrimoniais,  a interdição de 

estabelecimento ou de sede de sociedade ou de associação  e o confisco.   E foram 

previstas três espécies  de medidas de segurança pessoais não detentivas, a liberdade 

vigiada, a proibição de frequentar determinados lugares e o exílio local; e três espécies de 

medidas  pessoais detentivas, a internação em colônia agrícola, ou em instituto de trabalho, 

de reeducação ou de ensino profissional, a internação em casa de custódia e tratamento e a 

internação em manicômio judiciário. 

                                                           
44

 Nesse sentido  vide jurisprudência do STF. 
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A primeira medida de segurança prevista na parte do Código Penal de 1940 

particularmente destinada às medidas de segurança em espécie fora a medida de segurança 

pessoal detentiva de internação em manicômio judiciário. Os manicômios judiciários eram, 

pois,  destinados exclusivamente aos considerados absolutamente irresponsáveis. A 

internação nesse tipo de estabelecimento tinha como objetivo central, aponta Hungria,  a 

cura do internado (1959, p.190).  

A internação no manicômio judiciário  poderia ser substituída pela medida de 

segurança de liberdade vigiada, quando a pena privativa de liberdade cominada ao crime 

não fosse igual ou superior a um ano ou nos casos de quase-crime. A medida poderia, 

ainda, ser substituída por internação em casa de custódia e tratamento em qualquer caso  

desde que o juiz, diante do laudo da perícia médica, entendesse “contra-indicado ou 

desaconselhável para o indivíduo o manicômio judiciário” (HUNGRIA, 1959,p.179).   

A internação no manicômio judiciário seria cessada, conforme o parágrafo quarto 

do art. 91,  por despacho do juiz, após a perícia médica , ouvidos o Ministério Público e o 

diretor do estabelecimento. Previa, também, o Código, que no prazo de um ano após 

cessada a internação o indivíduo ficaria ainda  submetido à liberdade vigiada, “ devendo 

ser de novo internado se seu procedimento revela que persiste a periculosidade”. Apenas 

após esse período é que a medida de segurança seria, segundo a lei, declarada extinta. 

A segunda espécie de medida de segurança pessoal detentiva prevista no código, 

qual seja, a casa de custódia e tratamento, era aplicável ao semi-imputável
45

 e “ao o 

condenado a pena privativa de liberdade por crime cometido em estado de embriaguez pelo 

álcool ou substância de efeitos análogos, se habitual a embriaguez”. Ao agente semi-

imputável condenado por crime a que a lei cominasse pena privativa de liberdade por 

tempo inferior a uma ano poderia, no entanto, ser aplicada a medida de segurança de 

liberdade vigiada, se fosse essa  concebida como mais conveniente ao caso.   

                                                           
45 Segundo o parágrafo único do art. 22 do código :“ o agente, em virtude de pertubação da saúde mental ou 

por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não possuia, ao tempo da ação ou da omissão, a plena 

capacidade de entender o carater criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”. 
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Na casa de custódia e tratamento, segundo Hungria, os objetivos seriam a cura e a 

reeducação moral e social
46

 dos indivíduos: 

“não se dispensam os meios psicoterápicos (para provocarem o 

desenvolvimento de novos estados afetivos e sentimentais que 

possam, de qualquer modo, corrigir as tendências egoísticas e anti-

sociais), os modelos orto-psiquiátricos, mas intimamente 

entrosados com especiais processos pedagógicos, no sentido da 

recuperação ética do internado e fortalecimento do seu auto-

governo” (1959,p. 191).     

A última medida de segurança detentiva prevista no código, a internação em 

colônia agrícola, ou em instituto de trabalho, de reeducação ou de ensino profissional, por 

sua vez, era aplicável  ao condenado por crime doloso, se reincidente, ao condenado a 

reclusão por mais de cinco anos e ao condenado a pena privativa de liberdade , se o crime 

se relacionasse com a ociosidade, a vadiagem ou a prostituição. Esse tipo de internação 

tinha finalidade exclusivamente reeducativa
47

 (HUNGRIA, 1959, p.219). 

Todas as medidas de segurança pessoais detentivas tinham a previsão de duração 

mínima da medida  condicionada a alguns fatores. Os fatores podiam ser a quantidade e o 

tipo de pena mínima cominada por lei ao crime,  as características do crime, se cometido 

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

relacionado com a ociosidade, a vadiagem ou a prostituições , se o indivíduo era 

reincidente, se era habitual a  sua embriaguez, se a infração penal era crime ou 

contravenção.    

A duração mínima de internação em  manicômio judiciário, espécie essa de medida 

de segurança especialmente importante no seio deste trabalho, seria, segundo o Código 

Penal de 1940: 

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

inferior, no mínimo, a doze anos; II - de três anos, se a lei comina 

ao crime pena de reclusão não inferior, no mínimo, a oito anos; III - 

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

é, no mínimo, de um ano; IV - de um ano, nos outros casos. 

                                                           
46

 Segundo Hungria: “nos internados nos manicômios judiciários prevalecem, quanto à sua anti-sociabilidade, 

as causas endógenas ou pessoais, sendo escassas ou mesmo nulas as causas sociais; nos internados da casa de 

custódia e tratamento, ao contrário, predominam, via de regra, os fatôres sociais ou exógenos” (1959, p. 191).   

47
 Segundo Hungria, a conduta criminosa dos indivíduo submetidos a esse tipo de medida de segurança era 

“primordialmente, o corolário de uma profunda deficiência educacional” (1959,p.220). 
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Importante, no entanto, ressalvar que o Código de Processo Penal, em seu artigo 

777, previa que “Em qualquer tempo, ainda durante o prazo mínimo de duração da medida 

de segurança, poderá o tribunal, câmara ou turma, a requerimento do Ministério Público ou 

do interessado, seu defensor ou curador, ordenar o exame, para a verificação da cessação 

da periculosidade”. 

Quanto às medidas de segurança pessoais não detentivas, a primeira delas prevista 

no Código Penal, qual seja, a liberdade vigiada, era aplicável ao egresso da casa de 

custódia e tratamento, ao egresso da colônia agrícola ou instituto de trabalho, de 

reeducação ou de ensino profissional, ao liberado condicional, nos casos de quase-crime, 

ao transgressor da proibição resultante do exílio local, ao transgressor da proibição de 

frequentar determinados lugares e quando a lei não especificava a medida de segurança 

cabível.  

O juiz, ao aplicar a medida de segurança de liberdade vigiada, deveria prescrever ao 

indivíduo, segundo o art. 94 do Código Penal “ regras de comportamento destinadas a 

evitar nova infração da lei penal, podendo modificá-las no curso da execução”. O Código 

de Processo Penal previa, por sua vez,  as normas de conduta a serem prescritas pelo juiz 

(art.767) : tomar ocupação, dentre de prazo, se for apto ao trabalho e  não mudar do 

território da jurisdição do juiz, sem prévia autorização deste. Facultativamente o juiz 

poderia também impor ao indivíduo outras obrigações, nesse caso o código processual 

apresentava um rol exemplificativo de obrigações
48

. 

Em caso de transgressão das obrigações resultantes da liberdade vigiada, o Código 

Penal, previa, ainda,  sanções diferentes, a depender do caso. Se o indivíduo fosse 

desinternado de manicômio judiciário e a transgressão indicasse a permanência da 

periculosidade, ele poderia ser internado novamente no manicômio. Se fosse liberado 

condicional, o livramento condicional poderia ser revogado. Se fosse egresso de colônia 

agrícola ,de instituto de trabalho, de instituto reeducação ou de ensino profissional, ou 

ainda,   de casa de custódia e tratamento, o juiz poderia interná-lo novamente por até seis 

                                                           

48 Segundo o parágrafo segundo do art. 767 do CPP: “Poderão ser impostas ao indivíduo sujeito à liberdade 

vigiada, entre outras obrigações, as seguintes: a) não mudar de habitação sem aviso prévio ao juiz, ou à 

autoridade incumbida da vigilância; b) recolher-se cedo à habitação; c) não trazer consigo armas ofensivas ou 

instrumentos capazes de ofender; d) não freqüentar casas de bebidas ou de tavolagem, nem certas reuniões, 

espetáculos ou diversões públicas”. 
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meis; esta mesma sanção poderia ser aplicada nos casos em que a medida de segurança de 

liberdade vigiada houvesse sido aplicada de início (art. 96 do CP).  

Outra espécie de medida de segurança pessoal não detentiva prevista no código  era 

o exílio local, que consistia na “proibição de residir ou permanecer o condenado, durante 

um ano, pelo menos, na localidade, município ou comarca em que o crime foi praticado” 

(art. 97 do CP). A transgressão a essa medida de segurança geraria a imposição da 

liberdade vigiada pelo juízo. Ainda, segundo a Lei das Contravenções Penais (art. 13), o 

exílio local não caberia aos casos de contravenção. 

A última espécie de medida de segurança pessoal não detentiva prevista no Código 

era a proibição de frequentar determinados lugares, que poderia ser uma medida de 

segurança autônoma ou integrar as normas de conduta impostas ao indivíduo sujeito à 

liberdade vigiada. A transgressão a essa medida, tal como a transgressão ao exílio local, 

poderia levar à aplicação da liberdade vigiada ao indivíduo. 

Uma das características principais das medidas de segurança pessoais, tal como 

comumente reguladas nas legislações, e com especial importância no seio deste trabalho, é 

a indeterminação de sua duração máxima.  Segundo previa  artigo 81 do Código, “Não se 

revoga a medida de segurança pessoal, enquanto não se verifica, mediante exame do 

indivíduo, que este deixou de ser perigoso”. O exame para verificação das cessação da 

periculosidade, segundo o Código, deveria  realizado “ao fim do prazo mínimo fixado pela 

lei para a medida de segurança”; anualmente, após a expiração do prazo mínimo sem que a 

medida de segurança tenha sido revogada ; “em qualquer tempo, desde que determine a 

superior instância” ou, ainda, se o prazo mínimo de duração da medida de segurança fosse 

inferior a um ano, os exames seriam realizados “ao fim de cada período igual àquele 

prazo” . 

As medidas de segurança patrimoniais , como já apontado, eram duas, a interdição 

de estabelecimento ou sede de sociedade ou associação e o confisco. A primeira delas 

poderia, segundo o CP, ser decretada por tempo não superior a seis meses (e não inferior a 

quinze dias) se o estabelecimento, sociedade ou associação  “serve de meio ou pretexto 

para a prática de infração penal” (art. 99). A segunda espécie, por sua vez,  consistia no 

confisco dos instrumentos e produtos do crime, desde que fossem coisas cujo fabrico, 

alienação, uso, porte ou detenção constituísse fato ilícito (art. 100).  
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Previa o art. 758 do Código de Processo Penal que  execução das medidas de 

segurança caberia ao juiz da execução da sentença. A medida de segurança seria executada 

depois de cumprida a pena privativa de liberdade e nos casos de absolvição ou de 

condenação à pena de multa depois do trânsito em julgado da sentença (art. 82 do CP). E 

se a medida não fosse executada pelo prazo de cinco anos, contados do cumprimento da 

pena, e não havendo novo cometimento de crime, a medida seria extinta (art. 87 do CP). 

O art. 682 do CPP, de especial importância para esse trabalho, prevê ainda que “o 

sentenciado a que sobrevier doença mental, verificada por perícia médica, será internado 

em manicômio judiciário, ou, à falta, em outro estabelecimento adequado, onde lhe seja 

assegurada a custódia”. O parágrafo segundo desse artigo traz, então, a previsão de que  

caso a internação se prolongasse até o término do prazo do restante da pena e não houvesse 

sido imposta medida de segurança detentiva, o indivíduo teria seu destino  “aconselhado 

pela sua enfermidade, feita a devida comunicação ao juiz de incapazes” (parágrafo 2º do 

art. 682 do CPP).  Trata-se, portanto, do único caso previsto na legislação criada na década 

de 1940 em que a internação em manicômio judiciário não perduraria até  que se 

entendesse ter cessado a periculosidade do indivíduo, presumida por lei nos casos de 

inimputabilidade. 

O Código Penal previa, ainda, o regramento a ser observado nos casos de 

superveniência de doença mental ao indivíduo sujeito a medida de segurança detentiva, 

antes de iniciada sua execução ou durante ela.  Esse indivíduo deveria, então, ser recolhido 

em manicômio judiciário ou, à falta, em estabelecimento adequado (segundo o Código: 

onde lhe assegurassem a custódia). E nos casos em que a medida  de segurança aplicada  

fosse não detentiva,  “ a execução não inicia e quando iniciada, não prossegue” (art. 83 do 

CP).  

Essa internação no manicômio judiciário em decorrência de superveniência de 

doença mental perduraria, conforme o Código, enquanto não verificada a cura . Uma vez 

constatada a cura, todavia, entendendo-se mantida a periculosidade, o juiz poderia 

determinar, conforme o parágrafo único do art. 83: “o início ou o prosseguimento da 

execução da medida” inicialmente aplicada ao indivíduo, “ a substituição da medida de 

segurança não detentiva por outra de igual natureza” ou, ainda, “ a substituição da medida 

detentiva por outra de igual natureza ou pela liberdade vigiada”. 
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Previa também o Código que, extinta a punibilidade, não seria imposta medida de 

segurança, nem subsistiria a que tivesse sido imposta (art. 86 do CP). As causas de 

extinção da punibilidade estavam previstas no art. 108 do CP, dentre elas, de especial 

importância para esse trabalho, devido as controvérsias geradas, a concessão do indulto e a 

prescrição.
49

   

Revelando, ainda, o papel secundário que o fato tinha para a aplicação das medidas 

de segurança, o Código de Processo Penal previa que “durante a execução da pena ou 

durante o tempo em que a ela se furtar o condenado”, a medida de segurança poderia ser 

imposta mesmo tendo sido expressamente excluída na sentença a periculosidade do 

condenado, desde que, todavia, novos fatos demonstrassem ser ele perigoso (art. 751 do 

CPP). 

O Código de Processo Penal previa, também, no inciso III do parágrafo único do 

art. 386, que a medida de segurança poderia ser aplicada na sentença absolutória.  É  o que 

a literatura jurídica especializada chama, pois, de absolvição imprópria. A caracterização 

dessa sentença  como absolutória,  em detrimento de sua caracterização  como 

condenatória, inegavelmente muito nos diz sobre como o instituto das medidas de 

segurança era visto pelos juristas da época. Essa previsão legal não fora revogada, no 

entanto, com a reforma do Código de 1984. 

 

6.2 Legislação de 1984:  reforma do Código Penal  e Lei de Execução Penal 

 

Antes de passarmos a discorrer sobre a legislação da década de 1980, cumpre fazer 

alguns apontamentos sobre o contexto histórico de emergência dessa legislação. 

 

 

 

                                                           
49

 As outras causas de extinção da punibilidade são :  morte do agente, anistia, graça, retroatividade de lei 

que não mais considera o fato como criminoso, decadência ou perempção , a renúncia do direito de queixa ou 

pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada, a rehabilitação, a retratação do agente, nos casos em que a lei 

a admite, o casamento do agente com a ofendida, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II 

e III do Título VI da Parte Especial do CP de 1940, o ressarcimento do dano, no peculato culposo.  
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6.2.1  Apontamentos sobre o contexto histórico 

 

Se no capítulo I , sobre  a emergência das medidas de segurança, citamos Foucault e 

um pouco de suas teorizações sobre a sociedade disciplinar, parece-nos igualmente 

importante, nesse tópico sobre o contexto da reforma do Código Penal de 1984, fazer 

referência, ainda que também apenas en passant ,  à crise, presenciada no Ocidente a partir 

das últimas décadas do século XX , do ideal reabilitador. 

O criminólogo David Garland é um dos principais teóricos que escreveram sobre a 

mudança de importância e influência  pela qual o ideal reabilitador passou nas últimas 

décadas no Ocidente. O criminólogo aponta em seu livro ,“ A cultura do controle - crime e 

ordem social na sociedade contemporânea” o papel fundamental que o ideal reabilitador  

teve na formulação de políticas e práticas penais na Grã-Bretanha e também nos Estados 

Unidos durante o Estado de Bem Estar (Welfare State). 

 Explica Garland que, durante o Estado de bem estar,   teria havido um forte 

desenvolvimento da política do previdenciarismo penal, política essa segundo a qual 

“medidas penais devem, sempre que possível, se materializar mais em intervenções 

reabilitadoras do que na punição retributiva”(2014, p.104).  O criminólogo aponta, todavia, 

que a partir do final da década de 1970, teria havido uma mudança radical na direção das 

práticas penais, caracterizando-se, entre outras coisas, pela abandono do ideal de 

reabilitação e pelo ressurgimento de sanções puramente retributivas: 

“Na maior parte do século XX, punições que pareciam 

explicitamente retributivas ou deliberadamente duras foram 

largamente criticadas, consideradas anacronismos que não tinham 

lugar no sistema penal “moderno”. Nos últimos vinte anos, 

contudo, temos presenciado o ressurgimento da retribuição “justa” 

como um objetivo político generalizado nos EUA e na Grã-

Bretanha, inicialmente ocasionado pela percepção da injustiça 

contida no sentenciamento individual. Esse processo gerou a 

preocupação pela proporcionalidade e por sentenças fixas, valores 

buscados por seus proponentes liberais. Porém, também 

restabeleceu a legitimidade de um discurso  retributivo [...]” 

(GARLAND, 2014, pp.51 e 52). 

Garland argumenta, então, em seu livro acima citado, que essa mudança na 

orientação das práticas penais tenha sido moldada por forças sociais presentes na pós-

modernidade, das quais ele passa a discorrer com detalhes no livro (2014,p.36).  De 



 
 
88 
 

especial importância  para esse trabalho, no entanto, é  pontuar essa trajetória percorrida 

pelo ideal ressocializador: de glórias, em um momento, e posteriormente, no final do 

século XX,  de declínio, declínio esse, aliás, que fora acompanhado de uma revalorização 

da finalidade retributiva da pena.  

A criminóloga Mariana Raupp aponta,  em sua tese de doutorado apresentada à 

Universidade de Ottawa sobre a reforma do Código Penal de 1984, que embora a teoria da 

reabilitação tenha sido marcada, no mundo ocidental, por uma trajetória modelo de 

ascensão (do final do século XIX até meados do século XX)  e declínio (no final do século 

XX), há que se considerar as particularidades regionais, como o fato de que no Brasil a 

teoria da reabilitação nunca fora predominante: 

“Se em algumas regiões, como os Estados Unidos, o Canadá e o 

Reino Unido, temos a impressão de que a reabilitação 

desempenhou um papel mais hegemônico, este não era o caso no 

Brasil e, mais particularmente, no contexto da  reforma penal de 

1984. Naturalmente, o Brasil ainda assim seguiu esta onda 

internacional "na superfície" e a reabilitação foi introduzida 

sucessivamente, celebrada com entusiasmo nos debates e, 

finalmente, rejeitada. No entanto, isso nunca traduziu o fazer  

predominante  nem na prática legislativa nem na prática judiciária” 

(tradução nossa)( 2015, pp. 293 e 294). 

 

Não tendo obtido no Brasil, em nenhum momento,  a influência que chegou a ter, por 

exemplo, nos Estados Unidos, a teoria da reabilitação  fora marcantemente desvalorizada, 

aponta Raupp, pela  comissão de juristas encarregados da reforma do Código Penal de 

1984, o que se deu particularmente em detrimento das finalidades da pena de retribuição, 

de dissuação e da prevenção geral positiva  (2015, p.282).   

A criminóloga observou, em sua pesquisa empírica, que a teoria da reabilitação é 

identificada no Brasil “ao modelo da escola positiva italiana e a uma imagem vaga e 

puramente negativa do movimento de defesa social” (2015, p.269) . A teoria havia, 

ademais, aponta Raupp,  sido associada pelos reformadores do Código Penal de 1984 à 

manipulação da consciência do indivíduo condenado, aos regimes políticos totalitaristas, à 

periculosidade, à pena indeterminada (2015,p.293). 

Uma característica importante do contexto social da reforma do código de 1984   que 

nos ajuda a melhor  compreender as escolhas feitas pela comissão encarregada da reforma 

é que o Brasil vivia o fim da ditadura militar e o início de seu processo de 

redemocratização. A comissão responsável pela reforma do código, inserida nesse 
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contexto, buscava criar um direito penal mais democrático e mais garantista e para tanto, 

eles optaram por mobilizar “ as teorias do núcleo duro da racionalidade penal moderna” , 

que são a teorias da retribuição, da dissuasão e da prevenção geral positiva, as quais, no 

entanto, conforme vimos   no primeiro capítulo desse trabalho, são “centradas na aflição e 

exclusão social” dos condenados (RAUPP, 2015, p.296). 

Mariana Raupp  aponta, em seu trabalho, o papel de destaque que o retributivismo  

teve na reforma do Código Penal de 1984,   o que pôde ser observado, por exemplo, pela a 

valorização da “dimensão aflitiva da pena” e  pela exigência de proporcionalidade entre “o 

mal do crime e o sofrimento que a pena deve causar ou comunicar” (RAUPP, 2015, p.174).   

Mister apontar, ainda, sobre o contexto da reforma do Código  Penal, que, tal como a 

própria ideia de reabilitação, o sistema do duplo binário,  sistema esse adotado pelo CP de 

1940 e que permitia, como vimos, a aplicação cumulativa de pena e medida de segurança 

ao indivíduo considerado imputável e perigoso, vinha perdendo sua credibilidade no 

Ocidente.   

Uma das críticas direcionadas ao duplo binário, como já discorrido em partes 

anteriores desse trabalho,  afirmava que esse sistema proporcionava uma “burla de 

etiquetas”, no sentido de que, com o nome de medida de segurança, aplicava-se ao 

indivíduo uma outra pena. 

Ainda, particularmente quando aos problemas apresentados pelo sistema do duplo 

binário do Brasil, destacava-se a ausência de infraestrutura. Segundo  Relatório do Grupo 

de Trabalho do Ministério da Justiça de 1980, sobre a ausência de estabelecimentos 

destinados à execução das medidas de segurança:   

“diversos Estados brasileiros não têm manicômio judiciário. 

Quanto à casa de custódia e tratamento, no Brasil só existe uma 

(São Paulo) com capacidade para 180 pessoas. E, relativamente  ao 

instituto de trabalho, de reeducação ou de ensino profissional, 

somente em três unidades federativas elas existem (São Paulo, 

Minas Gerais e Paraíba)” (1980, p.152 apud, DOTTI, 1981,p.56) . 

Outra importante característica do contexto histórico da reforma do Código Penal  

fora a emergência da reforma psiquiátrica brasileira no final da década de 1970 com o 

Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental  (MTSM). Segundo Paulo Amarante, um 

dos principais nomes do movimento antimanicomial brasileiro:  
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“O MTSM, num primeiro momento, organiza um teclado de 

críticas ao modelo psiquiátrico clássico, constatando-as na prática 

das instituições psiquiátricas. Procurando entender a função social 

da psiquiatria e suas instituições, para além de seu papel 

explicitamente médico-terapêutico, o MTSM constrói um 

pensamento crítico no campo da saúde mental que permite 

visualizar uma possibilidade de inversão deste modelo a partir do 

conceito de desinstitucionalização.” (1995, p.492). 

A exposição de motivos da reforma do Código Penal de 1984 faz, pois, menção 

expressa às “tendências de desinstitucionalização” para explicar uma importante inovação 

que fora a consagração, no Código, da medida de segurança restritiva “consistente na 

sujeição do agente a tratamento ambulatorial, cumprindo-lhe comparecer ao hospital nos 

dias que lhe forem determinados pelo médico, a fim de ser submetido à modalidade 

terapêutica prescrita”  (Exposição de Motivos, nota 90). 

Em livro sobre a reforma do Código Penal de 1984,  Miguel Reale Júnior, René Ariel 

Dotti, Ricardo Antunes Andreucci e Sergio M. de Moraes Pitombo, todos integrantes das 

comissões de reforma do código, afirmam que a criação da medida de segurança restritiva 

de liberdade “obedece à crítica psiquiátrica atual, pela qual a psiquiatria adaptativa 

repressiva tem sido negada por vários autores, na emergência da contradição às instituições 

totais, sugerindo a opção terapêutica menos coercitiva” (1985, p. 291). 

Passemos, pois, agora, aos aspectos legais específicos quanto à aplicação e execução 

das medidas de segurança presentes na legislação de 1984.  

 

6.2.2 O instituto das medidas de segurança na nova legislação 

 

A reforma da parte geral do Código de 1984 trouxe mudanças significativas no 

campo das medidas de segurança. O sistema duplo binário fora substituído pelo sistema 

vicariante, segundo o qual a medida de segurança pode substituir a pena mas jamais 

complementá-la. As medidas de segurança passaram, então, a ser reservadas 

exclusivamente àqueles considerados, pelo Direito Penal, como  inimputáveis ou semi-

imputáveis. Segundo a Exposição de Motivos: 

 Extingue o Projeto a medida de segurança para o imputável e 

institui o sistema vicariante para os fronteiriços. Não se retomam, 

com tal método, soluções clássicas. Avança-se pelo contrário, no 

sentido da autenticidade do sistema. A medida de segurança, de 
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caráter meramente preventivo e assistencial, ficará reservada aos 

inimputáveis. Isso, em resumo, significa: culpabilidade - pena; 

periculosidade - medida de segurança. Ao réu perigoso e culpável 

não há razão para aplicar o que tem sido, na prática, uma fração de 

pena eufemisticamente denominada medida de segurança. 

Outra importante alteração refere-se ao fato de que a reforma extinguiu a 

possibilidade de aplicação de medidas de segurança a quase-crimes, tornando-se, portanto, 

condição necessária para a aplicação do instituto a prática de um ilícito-típico. Diante dessa 

alteração, o jurista brasileiro Eduardo Reale Ferrari, afirma que houve uma revitalização do 

princípio da legalidade na reforma do Código (2001,p.40). 

O Código reformado não repetiu o art. 75 do Código Penal de 1940, segundo o qual 

as medidas de segurança deveriam ser regidas “pela lei vigente ao tempo da sentença, 

entretanto, se diversa, a lei vigente ao tempo da execução”. Segundo os juristas Miguel 

Reale Júnior, René Ariel Dotti, Ricardo Antunes Andreucci e Sergio M. de Moraes 

Pitombo,   o novo Código “acolheu orientação diversa subordinando, por implícito, as 

medidas de segurança ao nullun crimen sine lege” (1985, p.287).  A previsão da legislação 

revogada presente no art. 75  fora inclusive criticada pelos juristas da comissão da reforma 

como tendo um sentido autoritário (1985, p.287).  

O novo Código também não repetiu a previsão da legislação anterior que , em seu 

art. 80,  previa a aplicação provisória de medidas de segurança. A Lei de Execução Penal, 

em seu art. 171, estipulou também ser necessária, para a execução da medida de segurança, 

uma guia de internamente ou de tratamento ambulatorial, que seria expedida após o 

trânsito em julgado da sentença. Diante dessa ausência de previsão de medida de segurança 

provisória, FERRARI aponta que fora reafirmada a natureza de sanção penal do instituto 

(2001, p.42). 

Com a reforma, o Código Penal passou a prever apenas duas espécies de medidas 

de segurança, uma detentiva e outra restritiva. A primeira seria a internação em hospital de 

custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado - que 

correspondia à medida de segurança prevista no CP de 1940 de internação em manicômio 

judiciário - e a segunda, a sujeição a tratamento ambulatorial.  

O código previu, todavia, que a medida de tratamento ambulatorial apenas poderia 

ser aplicada nas situações em que o fato previsto como crime fosse punível com detenção. 
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Nos casos em que a punição fosse reclusão, a medida de segurança aplicável seria a 

internação em hospital de custódia . 

Diagnosticada a “doença mental ou o desenvolvimento mental incompleto ou 

retardado”  por meio da perícia , permaneceu na legislação reformada a presunção legal da 

periculosidade criminal para os inimputáveis, assim devendo ser considerado, conforme o 

código,  o indivíduo  “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”  (art. 26 do CP). 

Quanto ao indivíduo considerado semi-imputável que, conforme o parágrafo único 

do artigo 26, seria aquele que “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”, o Código 

prevê ,em seu art. 98 que, “necessitando o condenado de especial tratamento curativo” , a 

pena privativa de liberdade pode ser substituída por internação ou tratamento ambulatorial 

devendo-se verificar, no caso concreto, a necessidade de “especial tratamento curativo”. 

Trata-se, pois, de um dos casos de substituição da pena por medida de segurança prevista 

na legislação. 

A outra possibilidade de substituição da pena por medida de segurança  refere-se 

aos casos de superveniência de doença mental . Segundo o Código Penal reformado ,  “o 

condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido a hospital de custódia e 

tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado”
50

 (art. 41 do CP de 

1984) . 

Importante destacar que nos casos de substituição da pena por medida de segurança 

primeiro deve ser aplicada, segundo a lei, uma pena ao caso concreto e posteriormente o 

juízo substitui essa pena por uma medida de segurança
51

. Tal situação  não ocorre, pois, 

quando a medida é aplicada diretamente, ou seja, sem ser por substituição, o que se dá em 

uma sentença absolutória.  

                                                           
50

 Previsão similar está presente no art. 183 da Lei de Execução Penal. 
51

 Conforme veremos no próximo capítulo, todavia, há juristas que entendem que não é necessário primeiro 

aplicar a pena no caso da medida de segurança aplicada a um indivíduo considerado  semi-imputável. 
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A prévia aplicação de uma pena, nos casos de medidas de segurança substitutivas, 

traz duas grandes repercussões.  Uma delas refere-se à extinção da punibilidade pela 

prescrição. A outra, por sua vez,  remonta à duração da medida de segurança.  

O Código Penal reformado manteve, pois, a previsão de que extinta a punibilidade 

“não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta” (parágrafo 

único do art. 96).  Dentre as causas de extinção da punibilidade
52

 permaneceu, tal como na 

legislação anterior,  a prescrição. Existe uma diferença de tratamento na aplicação da 

prescrição das medidas de segurança, a depender se houve ou não uma prévia condenação. 

Isso porque, conforme melhor discorreremos no próximo capítulo, o prazo da prescrição 

das medidas de segurança substitutivas regula-se pela pena aplicada na sentença 

condenatória, o que restaria impossibilitado de ocorrer, todavia, em se tratando de medidas 

de seguranças aplicadas em sentenças absolutórias.  

O Código manteve também a ausência de um prazo máximo de duração das 

medidas de segurança, devendo, segundo a lei, a medida  perdurar  “enquanto  não for 

averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade” (parágrafo 1º do art. 

97). Para os casos de medidas de segurança que substituem a pena em decorrência de 

superveniência de doença mental havia, todavia,  o art. 682, parágrafo 2º do CPP, segundo 

o qual a internação durará até o término do prazo restante da pena. E para as medidas de 

segurança aplicadas a semi-imputáveis, por sua vez, o Código Penal, em seu art. 98, prevê 

a aplicação do mesmo regramento aplicável aos inimputáveis, existindo, todavia, na 

literatura jurídica quem defenda a  sua limitação ao limite da pena que teria sido aplicada 

se não fosse sua substituição pela medida de segurança
53

.  

O Código reformado manteve também a previsão de um prazo mínimo para as 

medidas de segurança, que passou a ser de um a três anos.  A lei de Execução Penal 

conservou igualmente a regra da legislação anterior, possibilitando, em seu art. 176, que 

                                                           
52

  Segundo o art. 107 do Código Penal, extingue a punibilidade: “I - pela morte do agente; II - pela anistia, 

graça ou indulto; III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;  IV - pela 

prescrição, decadência ou perempção; V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos 

crimes de ação privada;VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite; VII - pelo casamento 

do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I,II e III do Título  VI da 

Parte Especial deste Código;  VIII - pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso 

anterior, se cometidos sem violência  era ou grave ameaça e desde que a ofendida não queira o 

prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contas da 

celebração;   IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei” 
53

 Nesse sentido: PRADO, Luis Regis. Curso de Direito Penal. 12 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 

RT,2013. p.796. 
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“em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de 

segurança, poderá o Juiz da execução [...] ordenar o exame para que se verifique a 

cessação da periculosidade”.    

O Código Penal também prevê  que o  tratamento ambulatorial poderá ser 

substituído pela internação do indivíduo se,  conforme o Código, “ essa providência for 

necessária para fins curativos” (art. 97, parágrafo 4º do CP 1984). O art. 184 da Lei de 

Execução Penal estabelece, ainda, que o “ tratamento ambulatorial poderá ser convertido 

em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida”. 

Ademais, prevê o Código que a desinternação (referente à medida de segurança 

detentiva), ou a liberação (referente à medida de segurança restritiva), “será sempre 

condicional devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 

1(um) ano, pratica fato indicativo da persistência de sua periculosidade” (artigo 97, 

parágrafo 3º do Código Penal).  

O art. 178 da Lei de Execução Penal  complementa essa previsão do Código Penal, 

estabelecendo que nas hipóteses de desinternação ou de liberação serão aplicadas as 

obrigações impostas aos liberados condicionais previstas nos arts. 132 e 133 da LEP, 

dentre essas obrigações, são obrigatórias a obtenção de ocupação lícita se for apto ao 

trabalho, a comunicação periódica ao juiz de sua ocupação, “não mudar do território da 

comarca do Juiz da execução, sem prévia autorização deste” (parágrafo 1º do art. 132 da 

LEP). 

A Lei de Execução Penal prevê, ainda, em seu art. 179, que “transitada em julgado 

a sentença, o Juiz expedirá ordem para a desinternação ou liberação”. Esse dispositivo é 

criticado pelo jurista  Eduardo Reale Ferrari, em sua tese de doutorado, por indicar um 

tratamento diferenciado com relação às pessoas submetidas as medidas de segurança, em 

comparação com as pessoas submetidas à pena (2001, p.44). Isso porque o art. 197 da LEP  

dispõe que  caberá recurso de agravo contra as decisões proferidas pelo juiz da execução, 

ressalvando, no entanto, que esse recurso não terá efeito suspensivo, o que significa que os 

efeitos da decisão terão, segundo a lei, efeitos imediatos, não ficando suspensos pela 

interposição do recurso. A decisão de desinternação ou liberação, por sua vez, segundo o 

art. 179, não produz efeitos imediatos. A produção dos efeitos ficaria, pois, vinculada ao 

trânsito em julgado da decisão. 
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O Código Penal reformado também previu, em seu art. 42, que o tempo de prisão 

provisória, de prisão administrativa ou ainda de internação em hospital de custódia (ou 

internação em estabelecimento  adequado, na falta de hospital de custódia)  deverá ser 

computado na medida de segurança. O jurista Rodrigo  Duque de Estrada Roig aponta ser 

essa previsão, junto com a previsão que veda a imposição ou subsistência da medida de 

segurança quando extinta a punibilidade,  sinais de que legislação reconheceu a natureza 

“materialmente penal das medidas de segurança “ (2014,p.499). 

 

6.3 Lei de 2001: a Lei da Reforma Psiquiátrica 

 

Antes de passarmos a discorrer sobre a Lei da Reforma Psiquiátrica cumpre fazer 

breves considerações sobre as leis que a precederam.  

A Lei nº1.132, de 1903, é a primeira lei brasileira referente ao indivíduos com  

transtornos mentais.  Ela dispunha, entre outras questões, sobre a admissão dos “alienados” 

(expressão utilizada pela lei) nos asilos, o que poderia se dar  mediante requisição da 

autoridade pública ou por meio de requerimento de alguma particular. Essa lei,  em seu 

artigo 10,  passou  também a proibir
54

 o encarceramento conjunto de alienados e 

criminosos, determinando, ainda, em seu  artigo 11, a criação de manicômios judiciários
55

 

ou criminais visando a garantir a separação entre alienados criminosos e criminosos, 

dispondo que na falta de manicômios deveriam ser asilados em instituição pública, em 

espaço a eles reservado.  

A Lei nº1.132 seria  revogada em 1934, com o Decreto 24.559. Considerado com 

natureza dupla, médica e jurídica
56

, o Decreto, em consonância com a legislação civil então 

em vigor, traz alguns dispositivos sobre a incapacidade civil dos indivíduos considerados 

psicopatas
57

 (expressão utilizada pelo Decreto). Dentre esses dispositivos, estava a 

previsão de que o  psicopata, até o 90º dia de internação em estabelecimento psiquiátrico, 

                                                           
54

“Art. 10. E' prohibido manter alienados em cadeias publicas ou entre criminosos”. 
55
“Art. 11. Emquanto não possuirem os Estados manicomios criminaes, os alienados delinquentes e os 

condemnados alienados sómente poderão permanecer em asylos publicos, nos pavilhões que especialmente 

se lhes reservem”.  
56

 Nesse sentido Pedro Gabriel G. Delgado, conforme  PEREIRA, Rosemary Corrêa. Políticas de Saúde 

Mental no Brasil: O processo de formulação da Lei da Reforma Psiquiátrica 10.216/01. Rio de Janeiro, 

2004. Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Tese de Doutorado. p.68. 
57

 “Art. 26. Os Psicopatas, assim declarados por perícia médica processada em fórma regular, são absoluta ou 

relativamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Parágrafo único. Supre-se a 

incapacidade pelo modo instituído na legislação civil ou pelas alterações constantes do presente decreto”.  
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não poderia praticar sozinho nenhum ato de administração ou disposição de seus bens. 

Conforme aponta Rosemay Corrêa Pereira, em sua tese de doutorado apresentada à Escola 

Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca,  de acordo com o Decreto, “a internação 

psiquiátrica, nos seus primeiros noventa dias, garantiria indiscutivelmente a incapacidade 

civil. Cruzar a porta do hospital, legitimado por um parecer médico, por si só configurava a 

perda da capacidade civil” (2004, p.67). 

Ainda, segundo o Decreto 24.559, a internação em estabelecimentos psiquiátricos 

tinha um papel predominante no tratamento dos indivíduos considerados psicopatas. 

Ademais, o Decreto “previa o recolhimento de pacientes a hospitais psiquiátricos 

“mediante simples atestado médico”, que poderia ser solicitado por qualquer pessoa que 

tivesse interesse em internar alguém”
58

 (ARBEX,2013, p.225).  

Em 2001, todavia,  fora publicada a Lei 10. 216, conhecida como Lei da Reforma 

Psiquiátrica ou Lei Antimanicomial, a qual redireciona o modelo assistencial em saúde 

mental  e prevê que a internação só será indicada  quando os recursos extra-hospitalares se 

mostrarem insuficientes (art. 4).  Segundo essa lei,  o tratamento terá como finalidade 

permanente a “reinserção social do paciente em seu meio” (parágrafo 1º do art. 4º).  

A lei estabelece também uma política de desinternação progressiva. Segundo o art. 

5 da Lei da Reforma Psiquiátrica, o paciente que estiver hospitalizado há longo tempo  “ou 

para o qual se caracteriza situação de grave dependência institucional, decorrente de seu 

quadro clínico ou de ausência de suporte social”  será “objeto de política específica de alta 

planejada e reabilitação psicossocial assistida” (art. 5).  

São também previstos, na lei, como direitos das pessoas portadoras de transtorno 

mental: 

“ I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, 

consentâneo às suas necessidades; II - ser tratada com humanidade 

e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando 

alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na 

comunidade; III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e 

exploração; IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas; V 
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 Segundo o artigo 11 do Decreto: “A internação de psicopatas toxicómanos e intoxicados habituais em 

estabelecimentos psiquiátricos, públicos ou particulares será feita: por ordem judicial ou requisição de 

autoridade policial; a pedido do própio paciente ou por solicitação do conjuge, pai ou filho ou parente até o 4º 

grau inclusive, e, na sua falta, pelo curador, tutor, diretor de hospital civil ou militar, diretor ou presidente de 

qualquer sociedade de assistência social, leiga ou religiosa, chege do dispensário psiquiátrico ou ainda por 

algum interessado, declarando a natureza das suas relações com o doente e as razões determinantes da sua 

solicitação”. Mister apontar que embora o decreto previsse a necessidade de apresentação das razões da 

solicitação da internação, a jornalista Daniela Arbex traz, em seu livro,  “O Holocausto brasileiro”, relatos de 

internações marcantemente arbitrárias ocorridas no hospital psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais.  
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- ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer 

a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária; VI - ter 

livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; VII - receber o 

maior número de informações a respeito de sua doença e de seu 

tratamento; VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios 

menos invasivos possíveis; IX - ser tratada, preferencialmente, em 

serviços comunitários de saúde mental. 

O entendimento em prol da aplicação da  Lei 10. 216  para os casos de medida de 

segurança afirma que  essa lei confere tratamento garantista alcançável por todos os 

sujeitos portadores de transtornos mentais, sem diferenciação entre os autores e os não 

autores de delitos
59

 ,o que permitiu a interpretação de que o Código Penal e a Lei de 

Execução Penal haviam sido parcialmente derrogados no tocante à aplicação e execução 

das medidas de segurança (JACOBINA,2008; ROIG,2014; MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE GOIÁS,2009; CARVALHO; WEIGERT, 2017) .  

O jurista Paulo Vasconcelos Jacobina, nesse sentido, afirma  que “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” (2008,p.110). O jurista traz então alguns exemplos de dispositivos da 

legislação penal que teriam sido revogados com a Lei da Reforma Psiquiátrica: 

“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” (2008,p.110). 

 

Para os criminólogos Salo de Carvalho e Mariana de Assis Brasil e Weigert,o 

advento da lei 10.216 revogou os preceitos do Código Penal “que sustentam a absoluta 

                                                           
59

 Nesse sentido :  SÁ, Alvino Augusto de; ALVES, Jamil Chaim; ZIMMARO, Rafael Barone. Medidas de 

Segurança: necessárias reflexões pós-advento da Lei de Reforma Psiquiátrica (lei 10.216/2001). Boletim do 

Instituo Brasileiro de Ciências Criminais- 249, agosto de 2013  e ROIG, Rodrigo Duque Estrada. 

Execução Penal  teoria crítica . São Paulo: Saraiva, 2014. p. 453. 
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ausência de responsabilidade penal do usuário do sistema de saúde mental que praticou o 

ato ilícito” (2017, p.98). As medidas de segurança  não mais teriam, também,  como 

fundamento a periculosidade do indivíduo, ideia essa que seria incompatível com a lei da 

reforma psiquiátrica na medida em que a lei “pressupõe o portador de sofrimento psíquico 

como sujeito de direitos com capacidade e autonomia (responsabilidade) de intervir no 

rumo do processo terapêutico” (2017, p.99). 

Ainda, segundo os criminólogos a Lei 10.216 teria alterado a noção de tratamento. 

Se a medida de segurança de internação em hospital de custódia era então considerada pelo 

direito penal como tratamento,  ela já não mais se enquadraria na noção  tratamento 

disposta na lei da reforma psiquiátrica. Também nesse sentido, Virgílio de Mattos, para 

quem “A norma legal infraconstitucional em vigor veda a internação como forma de 

tratamento permanente ou continuado, impondo-se – é curial - também àquele que, sendo 

portador de sofrimento ou transtorno mental, vê-se em conflito com a lei” (2015, p.152).  

Outro dispositivo do Código Penal que estaria em descompasso com a lei da 

reforma psiquiátrica seria a previsão constante no artigo 97 do Código que sujeita a 

imposição das espécies de medida de segurança ao tipo de pena prevista ao delito, se 

detenção ou reclusão. Segundo esse artigo, se o fato previsto como crime fosse punível 

com pena de reclusão necessariamente a medida de segurança aplicável seria a internação 

em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Essa previsão estaria em descompasso 

com a previsão no artigo 4º da lei 10.216,  segundo o qual a  internação só será indicada  

quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Nesse sentido o 

Ministério Público do Estado de Goiás:   

“Impõe-se agora uma nova interpretação da regra do parcialmente 

derrogado art. 97 do CP conjugadamente com o art. 4º, caput, da 

Lei nº10.216/2001, de forma que, mesmo que o fato seja punível 

com reclusão, deve o juiz preferir a medida de segurança não-

detentiva, utilizando a internação apenas nos casos em que esta 

severa medida mostrar-se comprovadamente necessária” (2009, 

p.16). 

 Surgiram, ainda,  com a lei 10.216, iniciativas  para compatibilizar a execução das 

medidas de segurança com  a reforma psiquiátrica brasileira,  como o Programa de 

Atenção Integral ao Paciente Judiciário  (PAI-PJ) , de Minas Gerais, e o Programa de 

Atenção Integral ao Louco Infrator (PAILI), de Goiás. Foram também  criadas  Resoluções 

pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional de Política Criminal  em prol 

da compatibilização das medidas de segurança com a política antimanicomial. Tendo em 
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vista a importância desse tema  para este trabalho, melhor discorreremos sobre ele no 

próximos capítulos.  
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7. Medidas de segurança e garantias penais: apontamentos da doutrina  

 

O presente capítulo será dividido em quatro tópicos. No primeiro tópico 

buscaremos trazer à tona alguns dos argumentos comumente mobilizados para a não 

aplicação de algumas garantias jurídicas - tradicionalmente asseguradas às penas – na 

aplicação e execução das medidas de segurança. 

No segundo tópico, por sua vez,  buscaremos expor algumas das  defesas teóricas, 

despontadas na literatura jurídica brasileira nas últimas décadas,  pela aplicação de 

garantias penais às medidas de segurança, realçando os argumentos mobilizados.  

No terceiro tópico, o enfoque será nos apontamentos teóricos críticos ao novo 

tratamento dado às medidas de segurança, tratamento esse que não se restringe ao Brasil, 

conforme veremos. 

No quarto e último tópico, serão expostas algumas defesas teóricas que, partindo 

dos novos entendimentos apontados pela Reforma Psiquiátrica, advogam não apenas pela 

aplicação pontual de alguma garantia penal às medidas de segurança, mas por um 

tratamento amplamente isonômico ao indivíduo portador de transtorno mental infrator. 

 

7.1  A não aplicação  de algumas garantias penais às medidas de segurança – 

justificativas 

 

As medidas de segurança foram pensada incialmente pelos teóricos do positivismo 

criminológico como uma opção para substituir  a pena com vistas a uma melhor defesa da 

sociedade. Era chegado o momento, propunha Garófalo, um dos teóricos mais famosos da 

Escola Penal Positiva italiana, de o Estado e o Direito Penal  focar sua atuação mais na 

proteção da sociedade contra o criminoso do que na proteção do criminoso contra a 

sociedade (GARÓFALO, 2014). 

Entendia-se, pois, que Escola Penal Clássica com todas as garantias asseguradas 

por ela ao indivíduo  contra a ingerência estatal,   protegia demasiadamente o criminoso. 

Para uma melhor defesa da sociedade era preciso abrir mão de algumas garantias 

asseguradas ao indivíduo. A culpabilidade dos clássicos, então,  baseada no livre-arbítrio 

dos indivíduos, concebida como parâmetro para a pena, deveria ser substituída pela 
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periculosidade, que passaria a ser o novo critério a orientar a atuação do Estado,  que 

deveria visar precipuamente à defesa social.  

Em um contexto em que coexistiam no Ocidente, na literatura jurídica 

especializada, defesas de teóricos em prol da manutenção da concepção clássica de Direito 

Penal e, por outro lado, teorizações que defendiam uma mudança radical no Direito Penal, 

foram criadas as medidas de segurança, fundadas na periculosidade  dos indivíduos, sem 

que, todavia, a pena, baseada na culpabilidade, tivesse sido eliminada dos ordenamentos 

jurídicos. 

Surge, então, nesse momento, o sistema duplo binário das medidas de segurança, 

por meio do qual ao indivíduo considerado culpável e perigoso poderia ser imposta uma 

pena e uma medida de segurança. Trata-se, pois, de um sistema marcado por influências 

teóricas tanto clássicas como positivistas, onde coexistiam e poderiam ser 

concomitantemente aplicadas a pena, baseada na culpabilidade, e a medida de segurança, 

baseada na periculosidade do indivíduo. 

Previstas nas legislações para servirem, ao lado da pena,  como um instrumento no 

combate à criminalidade,  as medidas de segurança, por sua própria  natureza, ou melhor, 

tal como eram concebidas,  não seriam submetidas a certas garantias que eram asseguradas 

às penas. Nesse sentido, a Exposição de Motivos do Código Penal brasileiro de 1940  

afirmava que a ausência de uma predeterminação de  um limite máximo à duração  das 

medidas de segurança pessoais era uma característica própria do instituto: 

“Por sua própria natureza e fim, a medida de segurança pessoal é 

imposta por tempo indeterminado, isto é, até que cesse o “estado 

perigoso” do indivíduo a ela submetido (art.81). Está ela 

subordinada, estritamente, na sua aplicação e continuidade, à sua 

própria necessidade, cuja medida é a periculosidade do indivíduo, 

embora o projeto lhe fixe, casuisticamente, a duração mínima,  

como um necessário limite ao arbítrio judicial“ (PIERANGELI, 

2004, p.422) 

Mantendo-se a ausência da previsão de uma duração máxima às medidas de 

segurança na reforma de 1984, os juristas e integrantes da comissão de reforma do Código 

Penal Miguel Reale Júnior, René Ariel Dotti, Ricardo Antunes Andreucci e Sergio M. de 

Moraes Pitombo,  justificaram essa indeterminação afirmando que “Assim é porque o seu 

desígnio  acha-se na superação da periculosidade do agente [...]”(1985, p. 292). 

O jurista Eduardo Reale Ferrari enfatiza, em sua tese de doutorado sobre as  

medidas de segurança, que a indeterminação quanto aos prazos de duração era uma 
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característica originária do instituto (2001, p. 175). Segundo o jurista, essa característica 

teria ainda se mantido por algumas décadas por três razões.  Primeiro, “com fulcro na 

necessidade em diferenciar-se penas de medidas terapêuticas, entendiam ser da natureza 

das medidas de segurança o caráter indeterminado quanto aos prazos de duração, sendo as 

penas sempre determinadas”; segundo,  “negando qualquer caráter de aflitividade às 

medidas de segurança compreendiam desnecessário estabelecer seus prazos” e terceiro, 

com base nas diferenças de fundamentos das penas com as medida de segurança, 

afirmavam que a pena tinha sua duração limitada por um  critério de justiça e as medidas, 

por sua vez,   “derivariam de um critério puramente   utilitário, eticamente neutro e sem 

nenhuma obediência a critérios de justiça ou a limites de duração”   (2001, p.176). 

Outra importante garantia assegurada às penas que o Código Penal de 1940 

expressamente regulava de forma diferenciada para as medidas de segurança refere-se ao 

tema da lei penal no tempo. Segundo o art. 75 do CP de 1940, as medidas de segurança 

sempre seriam regidas pela lei vigente ao tempo da execução. Com relação às penas mister 

se fazia, todavia, verificar se a lei sucessiva  era mais benéfica ou prejudicial ao réu;  se 

mais prejudicial, a lei penal não seria aplicada a fatos anteriores (irretroatividade da lex 

gravior).    

Nelson Hungria explicava esse tratamento diferenciado das medidas de segurança 

com relação à lei penal no tempo realçando o caráter utilitário do instituto. A medida de 

segurança teria, pois, como fundamento a periculosidade do indivíduo e como fim a sua 

cessação . Os fatos eram vistos pelo jurista como tendo um papel secundário de mero 

indício da periculosidade, sendo essa concebida por Hungria como a única razão de 

aplicação da medida de segurança: 

“A lei sucessiva se aplica sempre, imediatamente, em substituição à 

lei anterior, pouco importando  se mais benigna, ou se mais 

rigorosa. E a razão é evidente: a medida de segurança não se impõe 

pelo que o indivíduo fez, mas pelo que é ou pelo que pode vir a 

fazer. Se a medida de segurança tem como um dos seus 

pressupostos a periculosidade individual, e seu fim único é a 

conjuração desta, a aplicação imediata da lex  nova, quando ainda 

persiste esse estado subjetivo, é uma consequência necessária. 

Essencialmente finalística, a medida tem de atender à sua função 

específica segundo métodos ou  processos que a experiência 

aconselhe, no sentido de sua maior eficácia possível: se, enquanto 

permanece  a periculosidade, outros meios vêm  a ser considerados 

mais eficientes ou adequados para conjurá-lo, é claro e lógico que 

devem ser aplicados atualmente, com repúdio de critérios até então 
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seguidos. Não é atingido, com isso, um factum praeteritum , mas 

uma situação atual, uma condição presente e continuativa. Se é 

exigida a precedência de um crime, não é por causa deste senão 

pela periculosidade, de que seja indício ou sintoma, que a medida 

de segurança se aplica” (1959, pp.29 e 30) 

A reforma do Código Penal de 1984, como discorrido no capítulo anterior,  não 

repetiu o artigo do Código antecedente que previa um tratamento diferenciado das medidas 

de segurança com relação à lei penal no tempo, assim como também não repetiu a previsão 

de medidas de segurança provisórias e de medidas de segurança pré-delituais (previstas, 

ainda que excepcionalmente, no CP de 1940). Em termos de limitação da intervenção do 

Estado na liberdade dos indivíduos, a reforma de 1984 trouxe, pois, algumas conquistas no 

tocante à regulação das medidas de segurança. 

As garantias que passaram a ser aplicáveis às medidas de segurança em decorrência 

da reforma do Código representaram também  uma maior valorização do fato na  regulação 

das medidas de segurança. Ora, para se aplicar uma medida de segurança não bastam mais 

quase-crimes, são precisos crimes. Antes de se aplicar uma medida de segurança é preciso 

também que o fato previsto como crime tenha sido devidamente comprovado e a sentença 

transitada em julgado. É, ainda,  a lei vigente quando do fato que passa a dever ser aplicada 

na medida de segurança. 

A reforma do Código, valorizando mais o papel do fato na regulação das medidas 

de segurança,  teria ido ao encontro da tendência verificada no Ocidente, e da qual já 

tratamos nesse trabalho, de aproximação da regulação das medidas de segurança à 

regulação tradicionalmente dada às penas ( SANCHEZ, 1997 ;  BARREIRO , 2001; 

ANTUNES, 2002). 

 

7.2 As defesas  teóricas pela aplicação de garantias penais às medidas de segurança  

 

A controversa questão sobre a natureza jurídica das medidas de segurança  é 

comumente retomada   quando se aborda o tema da necessidade de aplicação ou não de 

amplas garantias penais às medidas de segurança. 

No cerne das teorizações em prol da não aplicação das garantias, como vimos no 

tópico anterior,  a ideia de que não poderíamos exigir que o Estado regulasse a aplicação 

das medidas de segurança da mesma forma que regula a pena por serem institutos 
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diferentes, com fundamentos diferentes (a periculosidade em um, a culpabilidade no outro) 

e finalidades distintas . Não deveríamos, segundo esse raciocínio,  observar as medidas de 

segurança como se fossem penas.    

Em contraposição a esse tipo de argumentação e objetivando  demonstrar a 

necessidade da  aplicação de garantias penais também às medidas de segurança, surgiu 

uma tendência na literatura especializada jurídica  de se realçar as semelhanças entre as 

penas  e as medidas de segurança, inclusive (re)afirmando a natureza jurídica de sanção 

penal das últimas.    

O jurista brasileiro Luiz Flávio Gomes, em seu artigo “ Duração das medidas de 

segurança”, publicado na  Revista dos Tribunais em 1991, já defendia, com pioneirismo no 

Brasil, a inconstitucionalidade “dos dispositivos penais que cuidam da indeterminação das 

medidas de segurança” (1991, p.263).   Segundo o jurista, a indeterminação das medidas de 

segurança  viola vários princípios constitucionais, como o princípio da segurança jurídica, 

o princípio da legalidade, o princípio da proporcionalidade, o princípio da igualdade.  

Aponta Gomes que, embora a Constituição não se refira expressamente às medidas 

de segurança, e  tendo em vista as semelhanças entre os dois institutos, todos os direitos 

assegurados constitucionalmente aos condenados à pena devem ser estendidos aos 

indivíduos submetidos às  medida de segurança. Nas palavras do jurista:  

“como ambas são medidas aflitivas, como têm finalidades iguais, 

como constituem “formas de controle social” com privação ou 

restrição de direitos fundamentais, não se pode fazer distinção: 

todos os direitos (sobretudo os fundamentais) do condenado, valem 

ipsis litteris ao que está sujeito às medidas de segurança e, 

obviamente, devem ser respeitados “ (1991,pp.260 e 261). 

Gomes, objetivando demonstrar a necessidade de uma limitação temporal das 

medidas de segurança, enfatiza, em seu artigo, as semelhanças  entre elas e as penas
60

, o 

que nos permite observar não apenas a forma como jurista concebe as medidas de 

segurança mas também como ele concebe a pena . 

 É possível verificar, no artigo publicado na Revista dos Tribunais, que a concepção 

de pena adotada por Luiz Flávio Gomes reforça a racionalidade penal moderna, da qual já 

tratamos na primeira parte desse trabalho. O jurista enfatiza, pois, na pena e na medida de 

                                                           
60 “A pena, como vimos, acerca-se cada vez mais das medidas e vice-versa, por isso, não há razão para que 

estas não sejam rodeadas das garantias daquelas” (1991, p. 260). 
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segurança, seu caráter aflitivo e a ingerência na liberdade e nos direitos das pessoas a elas 

submetidas, o que pode ser observados nos trechos abaixo: 

“ Exatamente por que ambas constituem formas de controle social, 

devem obviamente ser limitadas, regulamentadas. E por que 

substancialmente configuram formas de invasão do poder estatal na 

liberdade do Homem, todas as garantias que cercam as penas valem 

automaticamente para as medidas de segurança” (1991, p. 260). 

“ A pena, tradicionalmente, independentemente da discussão que 

existe em torno de sua finalidade, de seu sentido – retributiva e/ou 

preventiva – sempre foi vista como um mal,  previsto pelo Direito 

Penal para o caso de cometimento de um fato punível; a medida de 

segurança, por sua vez, não é vista normalmente como um mal, 

sim, como tratamento  destinado a evitar que o criminoso perigoso 

volte a delinquir. Ocorre que nenhum tratamento é possível sem a 

privação ou restrição de direitos da pessoa que será tratada; desse 

modo, não há como negar o caráter aflitivo  das medidas, não há 

como negar que elas também constituem um mal necessário 

(necessário para a cura, necessário para a sociedade, mas 

inegavelmente um mal )” (1991, p.260). 

Relevante também apontar que nesse artigo  escrito por Gomes em prol da defesa 

de uma limitação temporal máxima às medidas de segurança, o jurista faz uma crítica 

àquela considerada a característica principal do instituto, qual seja, a periculosidade. 

Segundo o jurista “Em verdade, tudo que diz respeito ao juízo de periculosidade é 

extremamente inseguro: seja sua formulação, seja sua duração, seja sua cessação. Todos 

esses juízos são baseados  em expectativas, suspeitas, crenças, etc.” (1991, p.263). 

 Conclui Gomes, então, após questionar a credibilidade dos juízos de 

periculosidade,  que o princípio da segurança jurídica requer, frente a esses juízos não 

confiáveis, “a fixação de um marco máximo seguro que limite a intervenção estatal na 

liberdade do homem “ (1991, p. 263). Mister apontar que  análise da periculosidade do 

indivíduo portador de um transtorno mental é feita por profissional da área da saúde, 

particularmente da psiquiatria. O jurista, dessa forma, após colocar em questionamento a 

análise feita por um profissional de outra área do conhecimento mas cuja atuação é 

fundamental na aplicação e execução das medidas de segurança, defende ser necessária a 

mudança de entendimento dentro do Sistema de Direito Criminal.   

Luiz Flávio Gomes defende, pois, em seu artigo,  a aplicação de algumas garantias 

às medidas de segurança. A duração da medida de segurança, tal como a da pena, deve ser 

certa e proporcional à gravidade do fato. Segundo o jurista, a medida de segurança aplicada 
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àqueles considerados, pelo Direito, como semi-imputáveis deveria ter como limite máximo 

a pena que fora substituída e a medida aplicada aos inimputáveis  deveria ter como limite a 

pena máxima cominada ao crime.  

Um outro artigo publicado na Revista dos Tribunais, no começo da década de 1990, 

em defesa de uma maior limitação da ingerência estatal na liberdade dos indivíduos em 

decorrência da aplicação e execução das medidas de segurança fora escrito pela jurista 

Janora Rocha Rosseti e tinha como tema a prescrição das medidas de segurança.   

Mister apontar que tanto no Código Penal de 1940 como no Código atualmente 

vigente estão previstas duas  espécies de prescrição: a prescrição antes do trânsito em 

julgado da sentença, denominada pelos doutrinadores de prescrição da pretensão punitiva, 

que seria, em geral,  regulada pelo máximo na pena privativa de liberdade cominada ao 

crime; e a prescrição depois do trânsito em julgado da  sentença condenatória, denominada 

na doutrina de prescrição da pretensão executória, a qual é regulada pela pena aplicada ao 

caso concreto (no Código de 1940 constava a expressão “pena imposta”).  

A prescrição da pretensão punitiva é “caracterizada pela perda por parte do Estado, 

de poder-dever de apreciar à lide e infligir a punição cabível” (ROSSETI, 1992,p.302). A 

prescrição da pretensão executória, por sua vez,  representa “a perda, pelo Estado, de seu 

poder-dever de executar a sanção anteriormente aplicada” (ROSSETI, 1992,p.302). 

A prescrição da pretensão punitiva  é subdividida, por sua vez,  pela literatura 

especializada, em três subespécies, a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, a 

retroativa e a superveniente à sentença condenatória (ou intercorrente). As duas últimas 

subespécies estão previstas no parágrafo 1º do art. 110 e  não são reguladas, tal como a 

primeira, pela pena máxima cominada ao crime, mas pela pena in concreto. Conforme 

aponta o penalista  Cezar Roberto Bitencourt,  as duas “assemelham-se, com a diferença de 

que a retroativa  volta-se para o passado, isto é, para períodos anteriores à sentença, e a 

intercorrente dirige-se para o futuro, ou seja, para períodos posteriores à sentença 

condenatória recorrível”  (2010, p.816).   

Rosseti aponta, então, em seu artigo, que a forma como a prescrição fora regulada 

no Código, qual seja, com referências ora à pena cominada, ora à pena aplicada,  

possibilitou a “exegese de que somente as penas estariam a ela sujeitas (1992, p.301), de 

modo que as medidas de segurança seriam, portanto, imprescritíveis. 



 
 

107 
 

 A jurista, por seu turno, para defender a prescritibilidade das medidas de segurança  

realça, tal como fizera Luiz Flávio Gomes no artigo acima tratado, as semelhanças entre 

elas e as penas. Nas palavras da jurista: “tendo a natureza de sanção penal, a pressupor a 

prática de ato ilícito e antijurídico, deve, tal como a pena privativa de liberdade, 

subordinar-se aos efeitos do decurso inexorável do tempo” (1992, p.301). 

Além de defender a prescritibilidade das medidas de segurança , Rosseti propõe que 

as espécies de prescrição reguladas pela pena in concreto deveriam ser baseadas, no caso 

dos semi-imputáveis,  na pena inicialmente aplicada
61

 e posteriormente substituída pela 

medida de segurança. No caso dos inimputáveis, como não ocorre  em nenhum momento a 

aplicação de uma pena, a jurista propõe que a prescrição fosse baseada na pena mínima 

abstratamente cominada ao crime.  

Outro artigo  publicado na Revista do Tribunais na década de 1990 em  que fora 

questionada a não aplicação de algumas garantias penais às medidas de segurança  fora 

escrito pelo jurista Eduardo Reale Ferrari e tinha como título “O prazo de duração das 

medidas de segurança e o ordenamento penal português”. Nesse artigo o jurista além de 

comentar alguns aspectos da legislação portuguesa  também tece alguns comentários sobre 

a forma como as medidas de segurança estavam reguladas na legislação brasileira. 

FERRARI afirma que a ausência de limites máximos às medidas de segurança vai 

de encontro com os princípios de um Estado Democrático de Direito. Em sua crítica a essa 

ausência de limites, dois pontos realçados pelo jurista possuem especial importância no 

seio desse trabalho, que são a natureza aflitiva das medidas de segurança e a necessidade 

de limitações a uma fundamentação do instituto baseada meramente no utilitarismo.   

Quanto à aflitividade das medidas de segurança, FERRARI, após afirmar ser “[...] 

inegável a constatação de que nenhum tratamento era possível sem a privação ou restrição 

de direitos fundamentais do cidadão”,  chega a duas conclusões. A primeira conclusão que   

“O caráter aflitivo, como nas penas, consistia na essência das medidas de segurança, 

constituindo forma de controle e meio de defesa social” (1994, pp.268 e 269). E a segunda 

que  “Imperiosa assim a existência de limites de intervenção do Estado, sendo patente que 
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 Não é unânime, todavia, o entendimento de que a aplicação de uma medida de segurança, no caso dos 

indivíduos considerados semi-imputáveis, deve ser precedida de uma fixação da pena pelo juízo. Em sentido 

contrário a esse entendimento, por exemplo, o jurista e referência nacional sobre  instituto das medidas de 

segurança Eduardo Reale Ferrari (2001, p.206).  
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todo o conteúdo garantístico existinte nas penas deveria valer automaticamente para as 

medidas de segurança”  (1994, p.269). 

Quanto às limitações da fundamentação utilitarista, FERRARI afirma que o 

utilitarismo já não mais bastava para tornar legítima a aplicação e execução das medidas de 

segurança, sendo igualmente necessária uma fundamentação moralmente admissível, 

baseada em critérios de justiça. Nas palavras do autor:  

“Verificou-se que aquele caráter puramente utilitário era 

vazio de sentido. 

O que simplesmente fosse útil não estava, por essa razão, 

justificado. 

Também a medida havia de encontrar-se em um critério de 

justiça, e não de mera utilidade. 

Importava já agora que a medida fosse moralmente 

admissível para restrição, pelo Estado, da esfera jurídica dos 

indivíduos  submetidos à medida de internamento, não sendo mais 

aceitável a mera necessidade por parte da sociedade” (1994,p.268).  

Em 2001, Eduardo Reale Ferrari  publica outro trabalho em que igualmente defende 

a aplicação de garantias penais às medidas de segurança. Trata-se, pois,  de sua tese de 

doutorado, já citada em vários momentos desse trabalho, intitulada  “Medidas de segurança 

e Direito Penal no Estado Democrático de Direito”. Nesse trabalho, o jurista busca uma 

compatibilização da aplicação e execução das medidas de segurança com os princípios de 

um Estado Democrático de Direito.  

Ferrari, objetivando demonstrar a necessidade da aplicação das garantias penais às 

medidas de segurança,  realçou, em vários momentos do seu trabalho, as semelhanças entre 

as penas e as medidas de segurança assim como refirmou a natureza jurídica de sanção 

penal do instituto. As semelhanças entre os dois institutos foram realçadas, pelo jurista, em 

vários aspectos, por exemplo,  quanto às finalidades,  quanto à importância do fato, quanto 

à aflitividade, quanto aos fundamentos, quanto à natureza jurídica. 

Com relação à semelhança de finalidades, FERRARI afirmou que “Embora exista 

uma inversão na hierarquia entre os fins das duas espécies de sanção, as diferenças entre os 

propósitos de ambas as consequências jurídicas não são fundamentais[...]” (2001, p.66). 

Com relação à importância do fato previsto como crime enquanto pressuposto para  

a aplicação das medidas de segurança, o jurista defende que a exigência prévia do delito “ 

constitui-se num divisor de águas entre as medidas de segurança criminais e as medidas 
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administrativas”
62

 (2001, p.136). Segundo o raciocínio do autor, sendo imprescindível para 

a sua aplicação a presença de um fato típico e ilícito, as medidas de segurança criminais 

seriam,   tal como as penas, consequências criminais (2001, p.73). 

 Quanto ao entendimento de que a pena seria aflitiva enquanto a medida de 

segurança constituiria mera providência terapêutica, Ferrari nega tal entendimento 

afirmando que   “clara e evidente constitui a prova de que nenhum tratamento imposto pelo 

Estado será possível sem a privação ou restrição de direitos fundamentais do cidadão, 

configurando-se tal involuntariedade sinônimo de aflição” (2001, p.75). 

Contestando, por sua vez,  as distinções entre os dois institutos  segundo as quais a 

pena seria baseada em um critério de justiça enquanto a medida de segurança seria 

meramente baseada em um utilitarismo, Ferrari aponta que também a pena tem fins 

utilitários “porquanto visa à reafirmação do ordenamento jurídico, à correção do criminoso 

e, até mesmo, à sua intimidação” (2001, p. 73).  Com relação às medidas de segurança, por 

seu turno,  reiterando a ideia já anteriormente presente  no artigo publicado na Revista do 

Tribunais em 1994, o jurista defende que elas não são, e não devem ser,  totalmente imunes 

a critérios de justiça:   

“Destarte, a sanção-medida não possui apenas um fim utilitário, já 

que não é eticamente neutra, mas essencialmente justa. 

Proporcional ao fato praticado, a lei confere ao juiz parâmetros 

legais para escolher as espécies de medidas de segurança mais 

ajustadas ao ilícito-típico realizado, não admitindo excessos de 

segregação por mera utilidade, impondo-se limites éticos em sua 

imposição” (2001, p. 73). 

O jurista defende, então,   que  “ A medida de segurança criminal, por constituir 

uma das espécies de sanção penal impostas pelo Estado, deve observar todas as garantias e 

princípios constitucionais inerentes à pena” (2001, p.91). Ao final de sua tese, Ferrari 

apresenta, ainda, algumas propostas de alteração da regulação brasileira das medidas de 

segurança, propostas essas referentes aos limites mínimos e máximos das medidas de 

segurança criminal, à sua prescrição, à natureza jurídica da sentença que impõe a medida e 

à desinternação progressiva e progressão das medidas de segurança. 
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 “ O primeiro pressuposto essencial para a configuração de uma medida de segurança criminal constitui a 

prática de um ilícito-típico penal. A medida de segurança que prescindir da prática de um ilícito-típico não 

constituir-se-á em espécie de sanção penal, mas em medida terapêutica administrativa. O delito é, assim, um 

marco para a incidência da medida de segurança criminal “ (FERRARI, 2001, p. 135). 
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Ferrari propõe, então, que  não haja qualquer limitação mínima à duração das 

medidas de segurança e que elas sejam limitadas , em seu máximo, pela pena máxima 

cominada ao ilícito-típico, inclusive aplicando o mesmo entendimento às medidas 

aplicadas aos semi-imputáveis. Trata-se de uma decorrência de seu posicionamento de que  

o juízo não precisa aplicar previamente uma pena e reduzi-la antes de aplicar a medida de 

segurança ao semi-imputável
63

.   

Defende também a prescritibilidade das medidas de segurança e que elas sejam 

reguladas pela pena máxima cominada ao ilícito típico. Ele se opõe, no entanto, a aplicação 

da prescrição retroativa e da superveniente
64

. Defende, ainda, que a sentença que impõe a 

medida de segurança seja considerada uma sentença condenatória e não mais absolutória 

tal como previsto no Código de Processo Penal. 

Antes de passarmos a discorrer sobre a proposta do jurista  referente à 

desinternação progressiva e progressão das medidas de segurança, tendo em vista as 

particularidades dessa proposta, mister apontar que ao tratar das três propostas anteriores 

Ferrari, em alguns momentos, realçou o caráter punitivo ou aflitivo da medida de 

segurança, conforme pode-se ver nos trechos abaixo: 

“Segurança jurídica exige que toda sanção aflitiva tenha duração 

predeterminada[...]” (2001, p.178). 

 “ A medida de segurança, enquanto efetiva sanção penal de caráter 

aflitivo,  exigirá, pois, o reconhecimento da natureza condenatória 

da sentença judicial que determinar a submissão do agente ao 

tratamento [...]”(2001, p.214). 

A proposta do jurista de desinternação progressiva e progressão das medidas de 

segurança  referem-se, por sua vez,  à possibilidade de transferência do inimputável ou 

semi-imputável “de um regime de tratamento mais rigoroso  a um menos rigoroso, 

resgatando sua autodeterminação e dignidade, auxiliando na efetiva, gradativa e futura 

convivência sócio-familiar” (FERRARI, 2001, p.168).   

Aponta Ferrari que embora não previsto na legislação penal, o sistema progressivo 

das medidas de segurança já constituía “uma realidade pragmática nacional, concretizada 
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  Para mais informações esse posicionamento de Eduardo Reale Ferrari, ver: FERRARI Eduardo Reale. 

MEDIDAS DE SEGURANÇA E DIREITO PENAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. 
São Paulo: RT, 2001. pp.206. 
64

 “De acordo com nossas afirmações, embora o Estado tenha um limite para aplicar e executar a medida de 

segurança, os prazos prescricionais da ação serão idênticos àqueles aplicáveis a qualquer espécie de acusado, 

configurando-se inaplicáveis a prescrição retroativa e a prescrição superveniente nas medidas de segurança, 

subsistindo as da pretensão punitiva e da pretensão executória” (FERRARI, 2001, pp.205 e 206). 
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em vários estados da Federação” (2001, p.168), tendo sido inicialmente experimentado em 

1966 no Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso, de Porto Alegre, com as 

seguintes características: 

“a oportunidade de o paciente dirigir-se à casa de familiares, 

inicialmente nos fins-de-semana, ampliando-se, de forma paulatina, 

para sua estadia com a família por uma semana, quinze dias, um 

mês , permanecendo em casa definitivamente quando demonstradas 

as condições de reintegração” (FERRARI, 2001, p.169). 

Ferrari salienta que iniciativas de visitas experimentais iniciadas no Hospital de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Franco da Rocha no período de 1981 a 1984 foram 

suspensas judicialmente por falta de amparo legal.   Nas palavras do jurista: “O direito de 

execução penal, em lugar de evoluir com as novidades psíquico-terapêuticas – que 

indicavam, inclusive, constituir o meio aberto grande rumo para a recuperação do 

inimputável-, transformou-se em um muro à custódia” (2001, p.169).   

Aponta, o jurista,  que “o apego ao formalismo jurídico, contudo, não venceu a 

imaginação e resistência dos bem intencionados”  (2001, p.169), tendo sido inaugurado em 

1989, no mesmo hospital, um pavilhão “ destinado ao implemento de uma progressividade 

na execução da medida de segurança de internamento, constituindo-se num modelo 

transitório entre a situação de hospitalização em regime fechado e o retorno social mais 

amplo” (2001, p.169) . 

Ferrari define a desinternação progressiva como um  “método terapêutico que 

agiliza e aprimora a compreensão, o manejo e a efetivação do tratamento, restando claro 

que o regime de contensão se aplica a poucos internos. Constitui-se numa revolução  

terapêutica, opondo-se ao regime fechado” (2001, p.171). A progressão das medidas de 

segurança, por sua vez, referem-se a progressão da medida detentiva de internação em 

hospital de custódia e tratamento psiquiátrico para a medida restritiva de tratamento 

ambulatorial. 

Relevante ainda destacar que ao discorrer sobre sua  proposta de desinternação 

progressiva e progressão das medidas de segurança,  Ferrari  também mobiliza o 

argumento de que as medidas de segurança são sanções penais. Segundo o jurista há que se 

fazer uma interpretação analógica do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, 

segundo o qual “ a lei regulará a individualização da pena”. Ele defende, pois, que essa 

previsão constitucional exige a individualização de qualquer sanção, incluindo aí as 
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medidas de segurança. A desinternação progressiva e a progressão  teriam, assim, como 

base legal a exigência constitucional de individualização da pena. 

Ferrari também enfatiza, em sua argumentação, a ideia de que  “a execução de 

qualquer sanção penal possui, dentre suas finalidades, a função de proporcionar condições 

de integração harmônica social  aos suscetíveis de punição”, revelando-se importante, 

aponta o jurista,  a ideia de reintegração comunitária que “significa possibilidade de 

integração social, exteriorizada pela progressividade na execução de qualquer espécie de 

sanção–pena, estendendo-se também àqueles suscetíveis às medidas de tratamento 

criminal.” (2001,p.168) 

Argumentos, todavia, de outra natureza são também mobilizados pelo jurista para 

defender o sistema progressivo das medidas de segurança, referindo-se, pois, a  novidades 

psíquico-terapêuticas  e a alguns dos questionamentos e críticas gerados pelo movimento 

anti-manicomial, o que pode ser observado nos trechos abaixo: 

“Enquanto no internamento fechado o paciente adquire hábitos 

condutores ao hospitalismo, ao mimetismo, agravando a patologia, 

cronificando a doença, originando um estado de dependência 

contínua do ambiente hospitalar, intensificando o distanciamento 

do meio sócio-familiar, na desinternção progressiva visa-se à 

integração gradativa entre o paciente  e o meio social, oferecendo-

lhe formas terapêuticas alternativas, que variam desde saídas extra-

institucionais para o trabalho, visitas familiares, passeios pela 

região, compras na cidade, até o recebimento de aposentadoria, 

sempre com o devido acompanhamento dos funcionários da 

instituição.” (2001,p.171).  

“[...]com o advento dos psicofármacos, o modelo hospitalocêntrico 

cedeu espaço às comunidades terapêuticas, aos hospitais-dia, aos 

centros de convivência e de atendimento ambulatorial, culminando 

com a reforma psiquiátrica, com o intuito de preservar, ao máximo, 

a manutenção do paciente em seu meio social.” (2001, p.172). 

Outro trabalho acadêmico que tratou, no começo da década de 2000,  da aplicação 

de garantias penais às medidas de segurança fora a dissertação de mestrado apresentada, 

em 2002, à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo do jurista  Cristiano Avila 

Maronna, intitulada “Limitação temporal da medida de segurança”. 

Maronna defende em seu trabalho que a medida de segurança deva ser limitada 

temporalmente pela pena máxima cominada ao crime , sendo, o contrário, segundo o 

jurista, um afronta ao princípio da legalidade, que “exige um mandato de certeza em 

relação à sanção penal, seja ela pena ou medida de segurança” (2002, p.138), e aos 
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princípios da igualdade e da humanidade, isso porque os inimputáveis estariam sendo um 

tratamento jurídico-penal pior do que  os imputáveis recebem
65

. 

O jurista defende também a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 97 do 

Código Penal,  o qual prevê a indeterminação das medidas de segurança, por violar o art. 

5º, inciso  XLVII, alínea b, que proíbe penas de caráter perpétuo.  

Maronna, ainda,  tal como os pesquisadores anteriormente citados, realça as 

semelhanças entre as medidas de segurança e as penas para demonstrar ser injustificável a 

indeterminação temporal da medida de segurança - enquanto as penas são limitadas 

temporalmente -, o que pode ser observado nos trechos abaixo: 

“[...] a prática demonstra que as diferenças são mais aparentes que 

reais. Pena e medida de segurança importam a privação de direitos 

(caráter aflitivo), pressupõem a prática de um ilícito penal, têm por 

finalidade a prevenção, geral e especial e objetivam a defesa social 

[...]” (2002,p.134). 

“ a medida de segurança não pode ser compreendida como um 

benefício dirigido a curar o perigoso, mas como sanção penal que 

atinge direitos fundamentais do ser humano, notadamente a 

liberdade, apesar da decisão judicial que impõe medida de 

segurança ser denominada de absolvição imprópria. Trata-se de 

verdadeira condenação que implica restrição de direitos” 

(2002,p.141). 

“ A medida de segurança, por seu conteúdo, é uma verdadeira pena. 

A dicotomia, portanto, traduz uma fraude de etiquetas que subtrai 

as históricas garantias do Direito Penal da culpabilidade do âmbito 

da medida de segurança”(2002,p.142). 

Não nos olvidamos de apontar que também Maronna, tal como o fizera Luiz Flávio 

Gomes no artigo publicado na Revista dos Tribunais já citado, faz uma crítica, em sua 

dissertação de  mestrado, ao juízo de periculosidade. A crítica de Cristiano Avila Maronna 

se estende também ao conceito de culpabilidade, segundo o jurista: “Culpabilidade e 

periculosidade são, portanto, conceitos demasiadamente abstratos, fluidos, por mais que a 

ciência jurídica deles tenha se ocupado com especial atenção. É muito difícil avaliar o grau 

de liberdade do homem. E é impossível antever o seu futuro com precisão.” (2002,p. 136). 
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 “A medida de segurança parece reservada aos cidadãos de segunda classe, submetidos indefinidamente à 

sanção penal até que cesse a periculosidade , ao contrário do que ocorre com a pena” (MARONNA, 2002, 

pp.138 e 139). 
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Nos últimos anos multiplicaram-se os trabalhos acadêmicos que tratam da aplicação 

de alguma garantia penal às medidas de segurança e que também mobilizam o argumento 

de que  as medidas de segurança, por serem sanções penais, devem ser submetidas a essas 

garantias jurídicas. Com uma simples pesquisa no site de buscas google, podem, pois, ser 

visualizados vários artigos publicados em revistas jurídicas eletrônicas abordando essa 

temática (FACCINI, 2005; SOUZA, 2014; MENDONÇA, 2015; BORELLI, 2011; 

FREITAS, 2014; ARAÚJO, 2008;  FEITOSA, 2011)  e inclusive alguns  Trabalhos de 

Conclusão de Curso (MOYSÉS, 2012; TEIXEIRA, 2014). 

Também os Tribunais, frequentemente mobilizando o argumento de que as medidas 

de segurança são sanções penais, passaram a submeter as medidas de segurança a algumas 

garantias penais cuja aplicabilidade às medidas de segurança não estava expressamente 

prevista na legislação penal, tendo alguns desses julgados sido já mencionados neste 

trabalho. Apenas a título de exemplo, alguns julgados do STJ: 

HABEAS CORPUS. ART. 129 § 9.º, DO CÓDIGO PENAL. 

PACIENTE INIMPUTÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 

IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. 

PRESCRIÇÃO PELA PENA MÁXIMA COMINADA EM 

ABSTRATO. HABEAS CORPUS DENEGADO 

1. A medida de segurança é espécie do gênero sanção penal e se 

sujeita, por isso mesmo, às regras contidas no artigo 109 do Código 

Penal, sendo passível de ser extinta pela prescrição. 

2. A prescrição da medida de segurança aplicada a inimputável, 

écontada pelo máximo da pena abstratamente cominada ao delito. 

[...]  (HC 182.973/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 26/06/2012) 

 

“[...]A medida de segurança se insere no gênero sanção penal, do 

qual figura como espécie, ao lado da pena. Se assim o é, não é 

cabível no ordenamento jurídico a execução provisória da medida 

de segurança, à semelhança do que ocorre com a pena aplicada aos 

imputáveis, conforme definiu o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal, por ocasião do julgamento do HC n.º 84.078/MG, Rel. 

Min. EROS GRAU.[...]” (HC 226.014/SP, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 

30/04/2012) 

É possível verificar, ainda, nos últimos anos, a emergência de defesas teóricas, na 

literatura jurídica especializada  que, objetivando um tratamento isonômico entre os 

inimputáveis (ou semi-imputáveis) e imputáveis, buscam não apenas a aplicação pontual 
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de alguma garantia penal  às medidas de segurança, mas uma ampla aplicação de garantias 

ou, ainda, a sujeição daqueles considerados como inimputáveis (ou semi-imputáveis) às 

penas, propugnando pela abolição das medidas de segurança.  

 

7.3 Apontamentos teóricos críticos quanto ao novo tratamento dado às medidas de 

segurança 

 

Tornou-se, como vimos, cada vez mais comum o despontar de defesas doutrinárias 

em prol da aplicação, nas medidas de segurança, de algumas garantias penais asseguradas 

às penas.  Igualmente comum passou a ser a mobilização do argumento de que  as medidas 

de segurança, por serem sanções penais ou por terem várias características semelhantes às 

penas, deveriam ser submetidas às mesmas garantias. 

A aproximação das medidas de segurança às penas é uma tendência não exclusiva 

ao direito brasileiro, mostrando-se igualmente presente na legislação e doutrina 

estrangeiras, como a alemã, a italiana, a espanhola e a portuguesa
66

.  A jurista portuguesa 

Maria João Antunes, em artigo sobre a evolução do instituto das medidas de segurança, 

destaca marcas dessa tendência na história do instituto:  

“Devendo-se destacar a aceitação progressiva da natureza penal da 

medida de segurança se foi traduzindo, de facto, numa 

aproximação ao direito das penais. Uma evolução marcada pelo 

objetivo de submeter a imposição das medidas de segurança ao 

regime de garantias político-criminais, formais e materiais, que 

rodeia a aplicação das penas” (2003, p.350)  

A aproximação das medidas de segurança às penas, gerando a emergência daquilo 

que o jurista espanhol Augustín Jorge Barreiro denominou de “dualismo tendencialmente 

monista”, não tem se mostrado imune a críticas.  Barreiro, nesse sentido, aponta estar 

havendo uma “criticável assimilação da pena com a medida de segurança” (2001,p. 601),  
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 Segundo ANTUNES: “Foram sendo expressão de todo este movimento de aproximação da medida de 

segurança à pena, através da palavra de ordem “Estado de Direito”, um conjunto de estudos que são 

exemplos os que integram a obra Stato di diritto e misure di sicurezza, Padova, Cedam, 1962, e os da autoria 

de F. NOWAKOWSKI, ”Zur Rechtsstaatlichekeit der vorbeugenden Massnahmen” , Festschrift fur Hellmuth 

von Weber zum 70. Geburtstag,1963,p.98 e ss.,  e de EDUARDO REALE FERRARI, Medidas de segurança 

e Direito Penal no Estado Democrático de Direito, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2001”  

(2003,p.351).  
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Comentando o art. 6.2 do Código Penal espanhol de 1995 segundo o qual “ as 

medidas de segurança não podem ser mais gravosas, nem de duração superior à da pena 

abstractamente aplicável ao facto cometido, nem exceder o limite necessário para prevenir 

a perigosidade do autor” , artigo esse considerado por um setor da doutrina espanhola , 

conforme aponta Barreiro,  a “matriz ideológica” da nova concepção das medidas de 

segurança na legislação penal espanhola (2001,p.576), o jurista afirma que esse dispositivo 

legal “distorce e vicia todo o novo sistema de medida de segurança” (2001, p.576). 

O art. 6.2 , salienta Barreiro, seria, ainda,  contraditório com o próprio sistema uma 

vez  que o art. 6.1 do Código Penal espanhol estabelece a perigosidade criminal como 

fundamento das medidas de segurança  (2001, p. 574), de forma que , segundo o jurista, “o 

lógico seria que a perigosidade criminal do sujeito fosse a referência obrigatória e o factor 

decisivo da proporcionalidade da medida” (2001, pp. 576 e 577).  

O art. 6.2 provoca, assim, aponta Barreiro, uma desnaturalização e desvirtuamento 

das medidas de segurança e, ademais,  “postula materialmente a supressão do Direito penal 

da perigosidade, mantendo-se um aparente sistema de medidas de segurança que são 

configuradas como pseudo-penas”  (2001, p.576).  

Também Maria João Antunes, atualmente uma referência na literatura jurídica 

especializada com relação ao instituto, tece críticas à forma como, objetivando submeter as 

medidas de segurança aos mesmos princípios e regras que orientam as penas, fora sendo 

reconhecida sua natureza penal em prejuízo de algumas características próprias do 

instituto: 

“o reconhecimento da medida de segurança como uma outra sanção 

de natureza penal tem vindo a ocorrer por via de uma aproximação 

à sanção tradicional do direito penal – à pena – e, portanto, por 

aproximação a uma sanção ligada, de forma principal, ao facto, ao 

crime, ao delito e não propriamente ao agente, ao delinquente” 

(2003,p.353). 

Esse novo tratamento dado às medidas de segurança  pôs em causa , aponta a 

jurista, “ aquele que era tido como o princípio mais característico da sanção “medida de 

segurança”, o princípio que lhe imprimia caráter, quando contraposta à sanção “pena” –  

[...] princípio da actualidade do estado perigoso” (2003, p.352), o que tem provocado uma 

descaracterização do instituto.  
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Antunes defende, pois, que  o direito penal das medidas de segurança  “seja 

repensado,  à luz de princípios e regras político-criminais, que sejam próprios e específicos 

desta matéria” , o que significará, aponta a jurista,  “um certo retorno àquela que deve 

continuar a ser a nota distintiva e característica desta sanção, quando contraposta à pena – a 

perigosidade criminal do agente” (2003, p. 355). 

A jurista portuguesa apresenta, ainda, algumas mudanças que acredita serem 

necessárias no tratamento dado às “medidas de segurança de internamento do inimputável 

em razão de anomalia psíquica”, dentre elas: “o facto praticado deverá valer apenas 

enquanto facto comprovativo da perigosidade criminal, derivada da anomalia psíquica de 

que padece o agente” (2003,p. 355); “ a perigosidade criminal do agente deverá ser o único 

pressuposto da imposição da medida de segurança” (2003, p.355) ; a finalidade preventivo-

especial deve “presidir à imposição da medida de segurança de internamento”, devendo 

“ser rejeitado o entendimento daqueles para quem a prevenção geral positiva ou de 

integração também vale, de forma autónoma, no âmbito das medidas de segurança” (2003, 

p.356);  “o princípio da proporcionalidade [...] deve incidir exclusivamente sobre a 

perigosidade criminal do agente, no sentido de a medida de segurança dever ser 

proporcionada em relação a esta perigosidade” (2003,p.356); e quando à lei aplicável no 

tempo “deve valer a regra da aplicação da lei vigente no momento da declaração de 

perigosidade criminal do agente, o que vem a  coincidir com a lei vigente no momento de 

ser decidida a medida de segurança de internamento”  (2003,p. 357). 

Entre os juristas brasileiros, Orlando Faccini Neto, em artigo publicado pelo 

Instituto Brasileiro de Ciências Criminais –IBCCRIM,  criticando o entendimento de que a 

proporcionalidade das medidas de segurança deva  se fundar na gravidade do fato, advoga 

que o  “ parâmetro adequado em se tratando de medida de segurança há de ser a situação 

subjetiva do agente, ou seja, o mal psíquico de que padeça e a situação de periculosidade 

que ostente” (2005, documento não paginado). 

Segundo o jurista, para limitar a duração máxima das medidas de segurança, cuja 

indeterminação considera inconstitucional, o “ideal, todavia, parece ser a previsão legal 

expressa sobre o prazo máximo de duração, desgarrando-o do crime praticado, dado que o 

escopo aqui não é o retributivo”. FACCINI, ressalva, no entanto, que:  

“na quadra atual, sob pena de se converter o intérprete em 

legislador positivo, parece adequado o reconhecimento da 



 
 
118 
 

inconstitucionalidade da indeterminação do prazo das medidas de 

segurança, as quais, na falta de parâmetro, estarão limitadas ao 

período que seria ao do máximo da pena privativa de liberdade 

concernente ao fato praticado.”(2005, documento não paginado). 

A limitação da medida de segurança de acordo o fato praticado seria, assim, para o 

jurista, uma solução não ideal, mas necessária diante da legislação então vigente, na qual 

propõe alterações. 

 

7.4 As defesas teóricas por um tratamento amplamente isonômico ao portador de 

transtorno mental 

 

Embora a indeterminação legal do prazo máximo das medidas de segurança seja a 

característica mais notoriamente controversa das medidas de segurança, a caracterização 

do indivíduo como inimputável traz consequências jurídicas não apenas quanto ao direito 

penal, como ao processo e à execução penal. Vários direitos que são assegurados aos 

imputáveis são, pois, negados aos inimputáveis: 

“No âmbito do direito penal material, o status da inimputabilidade 

obstaculariza a incidência de uma série de causas de exclusão da 

tipicidade (princípio da insignificância e princípio da adequação 

social), da ilicitude (consentimento do ofendido), da própria 

culpabilidade (coação moral irresistível, erro de proibição 

inevitável, inexigibilidade de conduta diversa) e da punibilidade 

(prescrição). Na órbita processual são afastados inúmeros institutos 

despenalizadores (composição civil, transação penal, suspensão 

condicional do processo). Na esfera da execução da execução da 

medida de segurança são excluídos inúmeros direitos assegurados 

aos presos (remição, detração, progressão de regime, livramento 

condicional).” (CARVALHO; WEIGERT, 2017, pp. 94 e 95).  

Buscando um tratamento mais isonômico,  e partindo dos novos entendimentos 

propagados pela  Reforma psiquiátrica,  alguns teóricos  passaram, então, a defender  

propostas ainda mais inovadoras, como as defendidas por Salo de Carvalho e Mariana de 

Assis Brasil e Weigert, em seu livro “Sofrimento e clausura no Brasil contemporâneo” e 

por Virgílio de Mattos, em sua tese de doutorado apresentada à Università degli studi di 

Lecce, na Itália, e publicada  no Brasil sob o título “ Crime e psiquiatria: uma saída: 

preliminares para a desconstrução das medidas e segurança”. 
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Salo de Carvalho e Mariana de Assis Brasil e Weigert, partindo da concepção de 

que a Lei da Reforma Psiquiátrica revogou os dispositivos do Código Penal que 

“sustentam a absoluta ausência de responsabilidade penal do usuário do sistema de saúde 

mental que praticou o ato ilícito” (2017, 98), defendem a adoção, pelo Direito Penal, da 

noção de que os indivíduos com transtorno mental possuem  uma responsabilidade sui 

generis . 

Os juristas apresentam, então, em seu trabalho conjunto, duas propostas referentes 

às responsabilização dos portadores de transtorno mental. Uma dessas propostas é 

apontada pelos teóricos como  estando inserida em um “modelo garantista intermediário”, 

e a outra,  por sua vez,  seria uma proposta de viés abolicionista. Discorremos sobre a 

segunda proposta no capítulo destinado exclusivamente à Reforma Psiquiátrica.  

Segundo sua proposta denominada garantista, na responsabilização de um indivíduo 

portador de transtorno mental, primeiro há de se verificar a incidência de quaisquer 

substitutos processuais previstos na Lei. 9.099/85, quais sejam, composição civil, transação 

penal e suspensão condicional do processo. Em um segundo momento, “devem ser 

analisados todos os pressupostos de configuração do delito, inclusive a culpabilidade, com 

exceção exclusiva da imputabilidade” (2017,p.104). 

Mister apontar que a segunda etapa traz algumas repercussões para a teoria do 

delito.  Conforme inclusive apontado por Weigert e Carvalho,  “para doutrina penalística 

majoritária, sobretudo os autores da teoria do delito, a imputabilidade constitui pressuposto  

e não elemento  da culpabilidade”  (2017, p.94 – nota de rodapé nº 11) . Sendo a 

imputabilidade  tratada como pressuposto da culpabilidade, uma vez considerado 

inimputável, o indivíduo teria excluída a apreciação, no processo penal, de sua potencial 

consciência da ilicitude e de sua exigibilidade de conduta diversa.  

Os juristas defendem, então, que o Direito Penal deve a acompanhar os avanços 

obtidos pela reforma psiquiátrica. Nas palavras dos penalistas: “Cabe, portanto, à 

dogmática penal, adequar-se à nova realidade de compressão do fenômeno do sofrimento 

psíquico, redefinindo, no que for necessário, suas estruturas conceitual e categorial”.  

Como um exemplo de alteração a ser seguido,  Weigert e Carvalho   defendem a 

tese esboçada pelo jurista Paulo de Queiroz de que “a ideia de culpabilidade não é 

totalmente estranha ao portador de sofrimento psíquico” (2017, p.94). Dessa forma, uma 
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vez constatada pelos saberes psiquiátricos a presença de algum transtorno mental, não 

restariam prejudicadas as análises dos outros elementos da culpabilidade, quais sejam, a 

potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. 

Na terceira etapa, por sua vez, ocorreria a aplicação da pena, com a definição da 

espécie, quantidade e qualidade da pena. Segundo os juristas, deveria haver um tratamento 

semelhante ao que é realizado no caso dos indivíduos considerados semi-imputáveis
67

, 

devendo o juízo proceder a aplicação da causa de diminuição  da pena prevista no art. 26, 

parágrafo único, do Código Penal, calculando, ademais, a diminuição da pena conforme  

“o nível de comprometimento que o sofrimento psíquico gerou na consciência da ilicitude 

e, consequentemente, na expectativa de um comportamento conforme as regras jurídicas” 

(2017,p.106). 

Na quarta e última etapa, deveria haver a fixação do regime da pena e a análise da 

possibilidade substituição da forma carcerária por outra modalidade (2017, p.106). 

Segundo os juristas:  

“sendo substituída, na fase executiva, a pena por medida de 

segurança, seria possível determinar o seu cumprimento em regime 

ambulatorial sempre que aos imputáveis fosse permitido usufruir 

do regime aberto ou substituir a pena privativa pela restritiva de 

direito”(2017, p.106).  

Importante apontar que embora a proposta garantista  defendida por  Salo de 

Carvalho e Mariana de Assis Brasil e Weigert não requeira a abolição do instituto das 

medidas de segurança, os juristas defendem que a Lei da Reforma Psiquiátrica tornou 

ilegal  “ a manutenção de regimes segregacionais de execução das medidas de segurança”,   

tornando-se, assim, necessária a abolição dos hospitais de custódia e tratamento 

psiquiátrico. 

As pessoas portadoras de transtornos mentais para as quais sejam impostas uma 

medida de segurança deveriam ser submetidas, segundo a proposta de Weigert e Carvalho, 

às medidas intervenções terapêuticas por que passam qualquer indivíduo que tenham 

algum sofrimento psíquico. A individualização da pena funcionaria, assim, como limite 

máximo à duração das medidas de segurança.  
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“[...] mais do que ter como pressuposto que o portador de sofrimento psíquico é imputável para fins de 

definição da quantidade de sanção aplicável, utilizando as ferramentas fornecidas pelo Código Penal, seria 

possível estabelecer como diretriz que o seu tratamento jurídico fosse similar ao da semi-imputabilidade” 

(2017, p.105). 
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A proposta de Virgílio de Mattos envolve, por sua vez, a abolição das medidas de 

segurança e a concepção de que também o indivíduo portador de um transtorno mental 

deve ser considerado, pelo Direito Penal, como imputável: 

 “Todos os cidadãos devem ser considerados imputáveis, para fins 

de julgamento penal, com todas as garantias a ele atinentes. Direito 

ao processo como reconstrução dos eventos que nele culminaram. 

Direito ao contraditório e à ampla defesa, com manejo de todos os 

instrumentos a ela inerentes. Em havendo condenação, imposição 

de pena com limites fixos – dentro dos intervalos de mínimo e 

máximos previstos-, possibilitando-se a detração, a progressão de 

regime, o livramento condicional e, em sendo o caso,  transação 

penal, a suspensão condicional do processo e a extinção da 

punibilidade, pela prescrição” (2015, pp.185 e 186 ). 

O transtorno mental, na proposta de Mattos, apenas poderá “servir como atenuante 

genérica, se houver relação entre a patologia e o crime, devendo a pena imposta ser 

cumprida, se o caso assim o exigir e apenas em períodos de crise, em hospital penitenciário 

geral” (2015, p.168). 

Relevante salientar que Mattos entende que a Constituição de 1988 não  

recepcionou o artigo 26 do Código Penal por ser, nas palavras do autor, 

constitucionalmente inadmissível “a prisão perpétua, supostamente aplicada “em defesa da 

sociedade”, violando, na realidade, os direitos mais elementares de qualquer membro da 

sociedade sobre o qual pairasse a indicação de ser portador de sofrimento mental” (2015, 

p.152).  

Mattos, partindo dos novos entendimentos sustentados pela Reforma Psiquiátrica,  

defende, pois,  um programa mínimo de ações, a serem executadas em qualquer país, com 

relação ao tratamento do indivíduo com transtorno mental que cometeu algum delito. 

Primeiramente, o jurista advoga pelo asseguramento do direito à autonomia e à 

responsabilidade desse indivíduo. E, segundo, Mattos salienta a necessidade do 

embasamento “pretensamente” científico do juízo de periculosidade passar a ser visto de 

uma forma crítica (2015, 167).   ´ 

O seu programa mínimo de ações está, pois, inserido em sua proposta, acima 

tratada,  de abolição das medidas de segurança e de responsabilização do indivíduo com 

transtorno mental.  
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8. O contexto: os novos entendimentos em saúde mental  

 

Neste capítulo trataremos, no primeiro momento, dos novos entendimentos em 

saúde mental advindos com as variadas experiências de reformas psiquiátricas que vêm 

ocorrendo em diversos países, sendo a reforma psiquiátrica brasileira considerada um 

modelo pela Organização Mundial de Saúde. 

No segundo momento teremos como enfoque as repercussões dos novos 

entendimentos em saúde mental em organizações internacionais, como a Organização 

Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde e a ONU. Faremos também 

alguns apontamentos sobre Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que fora 

baseada na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

No terceiro e último momento buscaremos trazer dados sobre a história do processo 

da reforma psiquiátrica brasileira e de seu fortalecimento institucional.   

 

8.1 A reforma psiquiátrica   

 

Philippe Pinel (1745-1826), famoso pela remoção das correntes de pacientes com 

problemas mentais, é considerado o pai da Psiquiatria, então denominada de alienismo, e 

cujo surgimento nos remonta à época da Revolução Francesa.  Sua obra “representa o 

primeiro e mais importante passo histórico para a medicalização do hospital, 

transformando-o  em uma instituição médica ( e não mais social e filantrópica), e para a 

apropriação da loucura pelo discurso e prática médicos” (AMARANTE,1995, p. 26). 

Os pilares da obra de Pinel estão representados  pela constituição da primeira 

nosografia, pela organização do espaço asilar e pela imposição de uma relação terapêutica, 

o tratamento moral.  Aponta, todavia, o psiquiatra e pesquisador Paulo Amarante, um dos 

principais representantes da reforma psiquiátrica brasileira, que Pinel “ao liberar os loucos 

das correntes não possibilita a inscrição destes em um espaço de liberdade, mas , ao 

contrário, funda a ciência que os classifica e acorrenta como objeto de 

saberes/discursos/práticas atualizados na instituição da doença mental” (AMARANTE, 

1995, pp. 25 e 26). 
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O indivíduo reputado alienado metal era considerado, pois, impossibilitado de 

gozar da Razão plena e, por conseguinte,   da liberdade de escolha. E, por sua vez, como 

esta era requisito para a cidadania,  a verificação da alienação mental trazia grandes 

consequências no âmbito jurídico  no que tange à negação do gozo de vários direitos 

(AMARANTE, 1995; AMARANTE 2007).   A negação da cidadania ao indivíduo 

considerado alienado mental restava, dessa forma, devidamente justificada no seio da 

psiquiatria então nascente: 

“No contexto da Revolução Francesa, com o lema “Liberdade, 

Igualdade e Fraternidade”, o alienismo veio sugerir uma possível 

solução para a condição civil e política dos alienados que não 

poderiam gozar igualmente dos direitos de cidadania mas que, 

também, para não contradizer aqueles mesmos lemas, não 

poderiam ser simplesmente excluídos. O asilo tornou-se então o 

espaço da cura da Razão e da Liberdade, da condição precípua do 

alienado tornar-se sujeito de direito.” (1995,491). 

 

A limitação da liberdade do alienado mental por meio de sua segregação  em um 

asilo (para que se submetesse ao tratamento moral) não configuraria, portanto, um atentado 

aos ideias de igualdade e de liberdade defendidos pela Revolução Francesa.  O tratamento 

moral era para o bem do alienado: para que lhe fosse restituído o gozo de sua Razão plena 

e , por consequência, sua cidadania. Aliás, a luta pelo reconhecimento da cidadania do 

indivíduo portador de um transtorno mental será, como logo veremos, uma das principais 

pautas da reforma psiquiátrica brasileira. 

Aponta, no entanto, AMARANTE, que não demorou para as práticas da psiquiatria 

tradicional de isolamento e tratamento moral passarem a serem criticadas: 

 “ocorreu que os primeiros asilos foram rapidamente superlotados 

de internos. A enorme dificuldade em estabelecer os limites da 

loucura e da sanidade; as evidentes funções sociais (ainda) 

cumpridas pelos hospícios na segregação de segmentos 

marginalizadores da população; as constantes denúncias de 

violências contra pacientes internados, fizeram com que a 

credibilidade do hospital psiquiátrico e , em última instância, da 

própria psiquiatria, logo chegasse aos mais baixos níveis” 

(2007,p.38) 

Paulo Amarante salienta, todavia,  que as primeiras experiências de reformas 

psiquiátricas deram-se somente apenas no pós Segunda Guerra mundial, momento esse em 

que  a sociedade voltou seus olhos para os hospícios e “descobriu que as condições de vida 

oferecidas aos pacientes psiquiátricos ali internados em nada se diferenciavam daquelas 
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dos campos de concentração: o que se podia constatar era a absoluta ausência de dignidade 

humana!” (2007, p.40). 

Várias e diferentes foram, então, as experiências de reformas que ocorreram em 

inúmeros países.  Algumas propuseram apenas mudanças na instituição do hospital, outras 

acreditavam que o modelo hospitalar deveria ser superado a partir da construção de 

serviços assistenciais e houve, ainda, experiências que deram início a processos de 

rompimento com o paradigma psiquiátrico tradicional, ou seja, todo o modelo científico 

psiquiátrico fora questionado, assim como suas instituições. 

Dentre as experiências de reforma psiquiátrica, Amarante destaca seis delas, que 

são por ele consideradas mais importantes em termos de inovação e impacto que tiveram e 

ainda têm, sendo reconhecidas ainda na atualidade: as comunidades terapêuticas, a 

psiquiatria institucional , a psiquiatria de setor, a psiquiatria preventiva, a antipsiquiatria e 

a psiquiatria democrática. As duas últimas, importante descartar, por romperem com o 

“paradigma psiquiátrico tradicional”,  não seriam devidamente classificadas,  aponta 

Amarante, como experiências de reforma (2011,p.51).    

  As experiências das comunidades terapêuticas e da psiquiatria institucional,  

ambas intensamente marcadas pela difícil conjuntura do pós segunda guerra mundial, 

deram-se, respectivamente, na Inglaterra e na França,  e tinham em comum “ a convicção 

de que mudanças nos hospitais psiquiátricos tornariam-nos instituições verdadeiramente 

terapêuticas” (AMARANTE,2011,p.41). Ainda, de acordo com tais reformas psiquiátricas, 

todos no hospital deveriam lutar “contra a violência institucional e a verticalização nas 

relações intra-institucionais” (2011, pp.44 e 45) . 

A psiquiatria de setor teria ocorrido na França após o fracasso da psiquiatria 

institucional, que passou a ser mais evidente no final da década de 50 e começo da década 

de 60.  A psiquiatria preventiva, por sua vez, deu-se nos Estados Unidos, tendo com um 

dos seus marcos iniciais um decreto do Presidente Kennedy de 1963 que redirecionou as 

políticas de assistência psiquiátrica no país. Essas duas reformas psiquiátricas são 

experiências que , segundo Amarante: 

“ acreditavam que o modelo hospitalar estava esgotado, e que o 

mesmo deveria ser desmontado “pelas beiradas”  como se diz na 

linguagem popular, isto é, deveria ser tornado obsoleto  a partir da 

construção  de serviços assistenciais que iriam qualificando o 

cuidado terapêutico (hospitais-dia, oficinas terapêuticas, centros de 

saúde mental etc.) ao mesmo tempo em que iriam diminuindo a 

importância  e necessidade do hospital psiquiátrico” (2011, p.41) 
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Dentre as experiências mais radicais encontram-se a antipsiquiatria e a psiquiatria 

democrática. A antipsiquiatria teria início no final dos anos 50 na Inglaterra , sendo 

marcada por críticas às estruturas social e familiar, consideradas opressoras. O conceito de 

doença mental adotado pela psiquiatria tradicional era rejeitado no seio da antipsiquiatria, 

sendo entendido como “uma determinada experiência do sujeito em sua relação com o 

ambiente social” (2011, p.53). Essa experiência deveria, então, ser vivenciada, cabendo ao 

terapeuta, aponta Amarante , “ auxiliar a pessoa a vivenciar e a superar este processo, 

acompanhando-a, protegendo-a, inclusive da violência da própria psiquiatria” (2011, p.54). 

A psiquiatria democrática, por sua vez, é uma experiência italiana que se iniciou na 

década de 1960 , sendo o seu fundador o psiquiatra Franco Basaglia. Basaglia defendia a 

superação do aparato manicomial, “entendido não apenas como a estrutura física do 

hospício, mas como o conjunto de saberes e práticas, científicas, sociais, legislativas e 

jurídicas, que fundamentavam a existência de um lugar de isolamento e segregação e 

patologização da experiência humana” (AMARANTE, 2011, p.56). 

Basaglia veio duas vezes ao Brasil no final da década de 1970, momento em que 

teve a oportunidade de conhecer o Hospital  Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, 

considerado um “dos mais cruéis manicômios brasileiros” (AMARANTE, 2006). Quando 

de sua visita ao hospital, o psiquiatra chegou a compará-lo a um campo de concentração, o 

que, segundo Amarante, reforçou as denúncias de maus-tratos e violência  feitas pelos 

militantes da reforma psiquiátrica brasileira (2006,p.36) 

 Da experiência da psiquiatria democrática resultou a Lei 180 de 1978 , também 

conhecida como Lei Basaglia, que previu a abolição dos hospitais psiquiátricos e tornou-se 

um símbolo e um instrumento da luta antimanicomial
68

. Essa lei teria, posteriormente, 

influenciado o projeto de lei do deputado federal Paulo Delgado (3657/89) apresentado ao 

Congresso em 1989, onde tramitou por 12 anos até a aprovação de um projeto substituto 

em 2001, que passaria a ser conhecido como Lei da Reforma Psiquiátrica.  

No Brasil a reforma psiquiátrica emergiria efetivamente no final da década 70, do 

século passado, no momento marcado pela  redemocratização do país e teria como 

fundamentos “não apenas uma crítica conjuntural ao sub-sistema nacional de saúde mental, 

mas também- e principalmente- uma crítica estrutural ao saber e às instituições 

                                                           
68  Para mais informações sobre a lei ver: GOULART, Maria Stella Brandão.  Os 30 anos da “Lei Basaglia”: 

aniversário de uma luta . Mnemosine Vol.4, nº1, p. 2-15 (2008). Disponível em: 

http://www.mnemosine.com.br/ojs/index.php/mnemosine/article/view/131. Acesso em 10 de nov. de 

2015. 

http://www.mnemosine.com.br/ojs/index.php/mnemosine/article/view/131
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psiquiátricas clássicas, dentro de toda a movimentação político-social que caracteriza a 

conjuntura de redemocratização” ( AMARANTE,1995, p.87). 

Com um papel de grande importância no processo da reforma psiquiátrica brasileira 

fora a organização não governamental Movimento Nacional de Luta Antimanicomial
69

, 

que fora criada em meados da década de 1980
70

, com o lema “Por uma sociedade sem 

manicômios”. Esse movimento é marcado por denúncias às violações de direitos humanos 

ocorridas nos manicômios, pela defesa do fim dessa instituição e a instalação de serviços 

alternativos
71

.   

De grande importância, igualmente, na difusão das ideias defendidas pela reforma 

psiquiátrica brasileira foram as Conferências Nacionais em Saúde Mental, realizadas em  

1987, em 1992, em 2001 e 2010.  Em todas essas conferências o tema da cidadania do 

indivíduo com transtorno mental esteve entre os temas principais, tendo sido aprovadas 

propostas de alteração tanto do Código Civil - questionando conceitos como o de 

incapacidade civil dos indivíduos portadores de transtorno mental-, como de alteração do 

Código Penal.    

Já na I Conferência propunha-se, pois, a revisão da legislação acerca da 

inimputabilidade no direito penal. Fora defendida, ainda, um aprofundamento da discussão 

acerca dos manicômios judiciários, “visando sua extinção ou profunda transformação” 

(BRASIL, 1988,  p.23), assim como   uma especial atenção na definição da 

periculosidade
72

. 

Na II Conferência fora proposta a extinção dos hospitais de custódia e tratamento, 

“devendo ser substituídos por modelos alternativos que possibilitem o cumprimento das 

medidas de segurança impostas e o recebimento de um tratamento humano e reabilitador” 

(BRASIL, 1994, p. 25), a criação de Comissões de Estudo “para a revisão da legislação 

referente a inimputabilidade e imputabilidade jurídico-criminal do doente mental” e a 

extinção de “todos os dispositivos legais que atribuem periculosidade ao doente mental” 

(BRASIL, 1994, p.25). 

                                                           
69

 Sobre a importância do Movimento Nacional de Luta Antimanicomial ver: 

http://www.paulodelgado.com.br/teknabox/wp-content/uploads/2015/12/revista_cidadania.pdf 
70

 Encontramos informações díspares sobre a data exata de criação do Movimento, havendo quem diga que 

ele fora criado em 1986, no  III Encontro Latino-Americano de Alternativas à Psiquiatria, em Buenos Aires  

(AMARANTE, 2006,p.35) e quem aponte que ele fora criado em 1987, no Encontro Nacional de 

Trabalhadores da Saúde Mental (nesse sentido : 

http://movimentonacionaldelutaantimanicomial.blogspot.com.br/). 
71

 Para mais informações: http://movimentonacionaldelutaantimanicomial.blogspot.com.br/. 
72

 “É conveniente que os diversos especialistas do campo das ciências humanas, sensíveis à comunidade em 

seus anseios, contribuam para essa avaliação, assegurando que não se estabeleçam julgamentos ligados a 

qualquer tipo de preconceito” (BRASIL, 1988, p.32). 
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Na III Conferência fora defendida a exclusão do conceito de presunção de 

periculosidade do indivíduo com transtorno mental , a revisão da categoria de 

inimputabilidade, a “substituição das medidas de segurança pela aplicação de penas 

adequadas ao delito cometido, bem como a garantia de tratamento na rede pública 

substitutiva para os usuários infratores e a extinção dos manicômios judiciários” (BRASIL, 

2002, p.149). 

Na IV  Conferência, e última realizada até a presente data (2017), reiterou-se a 

necessidade de alteração do Código Penal, para excluir a presunção de periculosidade do 

indivíduo portador de transtorno mental, “sendo-lhe garantido o direito à responsabilidade, 

à assistência e à reinserção social, extinguindo-se a reclusão em Hospitais de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico” (BRASIL, 2010, p.121) . Até que se dê efetiva extinção dos 

Hospitais de Custódia, foi proposto, ainda, que a medida de segurança seja aplicada em 

sintonia com a Lei da Reforma Psiquiátrica (BRASIL, 2010, p. 123), devendo ser 

garantido “a inclusão dos portadores de sofrimento psíquico em cumprimento de medida 

de segurança, na rede de serviços substitutivo em saúde mental” (BRASIL, 2010, p.40).  

A IV Conferência  aprovou também uma moção em que trata de “estratégias para o 

fim dos manicômios judiciário no país (moção nº 13). Dentre tais estratégias, fora 

defendida a “ampliação dos programas de atenção integral às pessoas com sofrimento 

mental em cumprimento de medida de segurança, de acordo com a lei 12.2016/01, tais 

como o PAI/PJ, de MG, e o PAILI, de GO, considerando as especificidades de cada 

Estado” (BRASIL, 2010, pp. 163 e 164).   

Em que pese tenhamos ressaltado aqui as proposições das Conferências Nacionais 

em Saúde Mental referentes à área do direito, particularmente do direito penal, mister 

apontar que a reforma psiquiátrica brasileira abrange  outras áreas.  Segundo Paulo 

Amarante,  a Reforma Psiquiátrica possui, pois,  várias dimensões: uma epistemológica, 

uma técnico-assistencial, uma jurídico-política e uma cultural. A epistemológica diz 

respeito a uma revisão do conceito de ciência como neutra e produtora da verdade 

(2009,p.1). A técnico-assistencial refere-se à crítica ao instrumento terapêutico de 

internação em asilos psiquiátricos, no qual o paciente é completamente isolado da 

sociedade (2009,p.2). A jurídico-política busca “rediscutir e redefinir as relações sociais e 

civis em termos de cidadania, de direitos humanos e sociais” (2009,p.2). E a cultural que 

busca “a transformação do lugar social da loucura, da diferença e da divergência” 

(2009,p.2). 
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Discorreremos, ainda,  sobre o fortalecimento institucional da reforma psiquiátrica 

brasileira, considerada uma referência mundial
73

, no último tópico deste capítulo. 

 

8.2 Os novos entendimento em saúde mental e organizações internacionais 

 

As críticas à psiquiatria tradicional e ao hospital psiquiátrico não ficaram restritas 

às  pontuais experiências de reformas psiquiátricas realizadas em vários países, mas 

passaram também,  paulatinamente,  a serem tema de interesse de  organizações 

internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de 

Saúde e a ONU. 

Nesse sentido, particularmente no âmbito das experiências de reforma psiquiátrica 

dos países da América Latina temos como um dos principais documentos a Declaração de 

Caracas, da qual o Brasil fora signatário. Essa Declaração fora produzida em novembro de 

1990 na Conferência Regional para a Reestruturação da Assistência Psiquiátrica da 

América Latina , organizada pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização Pan-

Americana de Saúde e considerava que “ a melhora da atenção era possível por meio da 

superação do modelo assistencial baseado no hospital psiquiátrico e sua substituição por 

dispositivos comunitários de atenção, e por ações de defesa dos direitos humanos e 

inclusão social” (2005, p.1). 

Com um âmbito geograficamente ainda mais abrangente, em 1991, a  Assembleia 

Geral da ONU aprovou a resolução 46/119, com “Princípios para a Proteção de Pessoas 

Acometidas de Transtorno Mental e a Melhoria da Assistência à Saúde Mental”. Essa 

resolução teve suas origens na década de 1970, quando a Comissão de Direitos Humanos 

da ONU “ passou a examinar a questão do abuso da psiquiatria para fins de controle de 

dissidentes políticos” (BERTOLOTE, 1995,p.153). Posteriormente outras questões vieram 

a orientar a formulação da resolução, como proteção do portador de transtorno mental e a 

preocupação com a melhora da assistência em saúde mental (BERTOLOTE, 1995). 

Em tais princípios da ONU aprovados pela a resolução 46/119, é possível 

identificar uma preocupação com à autonomia do portador de transtorno mental. Nesse 
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 Nesse sentido ver: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/noticias-

anteriores-agencia-saude/3759-oms-convida-brasil-para-ajudar-em-reforma-psiquiatrica-internacional. 
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sentido ,o  princípio 9º,  em seu parágrafo 4º, dispõe que “O tratamento de cada usuário 

deverá estar direcionado no sentido de preservar e aumentar sua autonomia pessoal”. Essa 

preocupação com o respeito da autonomia pode ser igualmente identificada na previsão da 

necessidade, em regra (há exceções previstas no documento), do prévio consentimento 

informado do portador de transtorno mental para a administração de qualquer tratamento 

(princípio 11º) e na previsão de que “todo esforço será feito para se evitar uma admissão 

involuntária” em estabelecimento de saúde mental(princípio 15º). 

Relevante, ainda, destacar que os “Princípios para a Proteção de Pessoas 

Acometidas de Transtorno Mental e a Melhoria da Assistência à Saúde Mental” igualmente 

se preocupou com uma menor ingerência do tratamento  na vida do indivíduo. Segundo o 

princípio 9º, “ Todo usuário terá direito a ser tratado no ambiente menos restritivo possível, 

com o tratamento menos restritivo ou invasivo, apropriado às suas necessidades de saúde e 

a necessidade de proteger a segurança física de outros”.  

Em dezembro de 2006, a Assembleia Geral da  ONU  adotou outra importante 

resolução que repercutiria na temática do direito internacional dos direitos humanos e as 

pessoas com transtornos mentais. Trata-se da resolução A/61/611 que estabeleceu a 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,  assinada pelo 

Brasil em março de 2007, em Nova York, e internalizada em agosto de 2009, pelo Decreto 

nº 6.949. 

Conforme prevê o artigo 1º da Convenção, seu propósito é “promover, proteger e 

assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua 

dignidade inerente”. A Convenção define, por sua vez, pessoas com deficiência como: 

“aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas”.  

A Convenção não traz outras  definições de deficiência, exitindo no texto do 

documento apenas essa acima transcrita, que é consideravelmente ampla, o que possibilita 
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o entendimento de que também os portadores de transtorno  mental estariam pela 

Convenção abarcados
74

. 

Dentre os princípios gerais da Convenção, com  especial importância para o tema 

desta dissertação,  está  o princípio da não-discriminação, o da igualdade de oportunidades 

e  “o respeito pela dignidade inerente à  autonomia individual, inclusive a liberdade de 

fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas” (artigo 3º).  No que tange a 

esses princípios, de grande importância é o artigo 12º da Convenção, cuja temática é o 

“reconhecimento igual perante a lei”. 

 Segundo dispõe o artigo 12 da Convenção, os “ Estados Partes reconhecerão que as 

pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as 

demais pessoas em todos os aspectos da vida” (parágrafo 2º) e, ademais, “ tomarão 

medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com deficiência ao apoio que 

necessitarem no exercício de sua capacidade legal” (parágrafo 3º).   

Prevê também a Convenção que as medidas criadas pelos Estados partes para 

assegurar às pessoas com deficiência o exercício de sua capacidade legal  deverão incluir  

“salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos”. Segundo o parágrafo 4º do 

artigo 12º da Convenção, essas salvaguardas: 

“assegurarão que as medidas relativas ao exercício da capacidade 

legal respeitem os direitos, a vontade e as preferências da pessoa, 

sejam isentas de conflito de interesses e de influência indevida, 

sejam proporcionais e apropriadas às circunstâncias da pessoa, se 

apliquem pelo período mais curto possível e sejam submetidas à 

revisão regular por uma autoridade ou órgão judiciário competente, 

independente e imparcial”. 

Outro artigo da Convenção com particular importância no seio da temática desse 

trabalho é o artigo 14º, referente à liberdade e segurança da pessoa.  Esse artigo prevê  que 

os Estados partes devem assegurar que as pessoas com deficiência “Não sejam privadas 

ilegal ou arbitrariamente de sua liberdade e que toda privação de liberdade esteja em 

conformidade com a lei, e que a existência de deficiência não justifique a privação de 

liberdade” (parágrafo 1º- b).  
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 Nesse sentido ver: Minkowitz, Tina, The United Nations Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities and the Right to Be Free from Nonconsensual Psychiatric Interventions (April 21, 2007). 

Syracuse Journal of International Law and Commerce, Vol. 34, No. 2, Spring 2007. Available at 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=1481512. pp.407 e 408. 

https://ssrn.com/abstract=1481512
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Ainda, segundo o artigo 14º, os Estados partes deverão assegurar que a pessoa com 

deficiência  privada de sua liberdade mediante algum processo faça jus a garantias  “ de 

acordo com o direito internacional dos direitos humanos e sejam tratadas em conformidade 

com os objetivos e princípios da presente Convenção, inclusive mediante a provisão de 

adaptação razoável” (parágrafo 2º) . 

Importante destacar que o Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência , órgão 

que tem como uma de suas responsabilidades a uniformização da interpretação da 

Convenção, adotou em dezembro de 2015 uma diretriz (guideline) sobre o artigo 14º da 

Convenção, em que trouxe alguns entendimentos que tratam diretamente da relação entre o 

Direito penal e as pessoas com deficiências mentais. O comitê estabeleceu, nesse sentido, 

que : 

“declarações de inaptidão para ser julgado ou irresponsabilidade no 

sistema de justiça criminal e a detenção das pessoas baseadas 

nessas declarações é contrária ao artigo 14 da Convenção uma vez 

que priva a pessoa de seu direito ao devido processo legal e 

proteções que são aplicáveis a qualquer réu.” (2015, documento 

não paginado) (Tradução nossa
75

). 

Essa diretriz do Comitê de monitoramento da Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência também tratou diretamente do instituto das medidas 

de segurança, mostrando sua preocupação com a necessária  aplicação, ao portador de 

deficiência mental submetido a alguma medida de segurança,  das mesmas garantias 

jurídicas asseguradas na imposição das penas. O comitê inclusive acenou para uma 

necessária abolição do instituto das medidas de segurança: 

“ O Comitê abordou as medidas de segurança impostas às pessoas 

declaradas irresponsáveis devido à “insanidade”. Inicialmente, o 

Comitê solicitou que os Estados partes modificassem a legislação 

para assegurar as garantias do devido processo legal para a 

aplicação de medidas de segurança às pessoas consideradas isentas 

de responsabilidade criminal, e assegurar que pessoas com 

deficiência estão sujeitos às mesmas garantias e condições 

aplicáveis a qualquer outra pessoa. Mais recentemente, o Comitê 

recomendou a eliminação das medidas de segurança incluindo 

aquelas que envolvem tratamento psiquiátrico médico forçado  em 

instituições, enquanto também expressou sua preocupação acerca 
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 “16. The Committee has established that declarations of unfitness to stand trial or non-responsibility in 

criminal justice systems and the detention of persons based on those declarations is contrary to article 14 of 

the Convention since it deprives the person of his or her right to due process and safeguards that are 

applicable to every defendant.”(NAÇÕES UNIDAS, 2015, documento não paginado). 
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de medidas de segurança que envolvem indefinida privação da 

liberdade e ausência de garantias regulares no sistema de justiça 

criminal.” (Tradução nossa
76

)(2015, documento não paginado). 

Cumpre ainda fazer referência às Observações conclusivas
77

 feitas pelo Comitê dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência ao Relatório apresentado pelo Estado brasileiro sobre 

o cumprimento das disposições  da Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência. Nessas Observações conclusivas, de especial importância para o tema desse 

trabalho, a preocupação manifestada pelo Comitê de que  “pessoas com deficiência 

consideradas inimputáveis em razão de sua deficiência possam estar sujeitas a medidas de 

segurança, incluindo a detenção por tempo indeterminado” (NAÇÕES UNIDAS, 2015). 

 Diante dessa situação, o Comitê recomenda que seja suprimida as medidas de 

segurança “que  envolvam detenção arbitrária de pessoas com deficiência com base na 

deficiência e implemente medidas alternativas que sejam consoantes com os artigos 14 e 

19 da Convenção” (NAÇÕES UNIDAS, 2015). O artigo 14, como vimos,  prevê a 

necessidade de se assegurar a aplicação de garantias jurídicas ao processo que prive a 

liberdade da pessoa com deficiência  e o artigo 19, por sua vez, trata da vida independente 

e da inclusão na comunidade. Ainda, segundo o artigo 19, deverão ser tomadas medidas 

efetivas, no âmbito dos Estados partes, para facilitar a plena inclusão e participação na 

comunidade  das pessoas com deficiência. 

Ainda, com base na Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, foi 

sancionada, no Brasil, a Lei nº 13.146, de Julho de 2015, conhecida como  Lei Brasileira 

de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, “destinada 

a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 

cidadania” (artigo 1º da Lei). 

                                                           
76

 “20. The Committee has addressed security measures imposed on persons found not responsible due 

to “insanity”. Initially, the Committee requested that States parties modify legislation to ensure due process 

guarantees for the application of security measures to persons found to be exempt from criminal 

responsibility, and to ensure that persons with disabilities are subject to the same guarantees and conditions 

as those applicable to any other person. More recently, the Committee has also recommended eliminating 

security measures including those which involve forced medical and psychiatric treatment in 

institutions, while expressing concern about security measures that involve indefinite deprivation of liberty 

and absence of regular guarantees in the criminal justice system.” (NAÇÕES UNIDAS, 2015, documento 

não paginado).  

77
 A íntegra das Observações feitas pelo Comitê pode ser encontrada no seguinte link: 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagens-

filefield-description%5D_174.pdf  . 
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 Essa lei revogou parte do artigo 3º do Código Civil que dispunha serem 

absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil  “os que, por 

enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática  

desses atos” e “os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade”.  

O artigo 4º do Código Civil, sobre a capacidade civil relativa, também fora em parte 

revogado: o inciso II que previa serem relativamente incapazes “ os ébrios habituais, os 

viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido” 

fora reduzido, passando a dispor apenas sobre “os ébrios habituais e viciados em tóxico”; o 

inciso III   que dispunha sobre a incapacidade relativa dos “excepcionais, sem 

desenvolvimento mental completo”   foi alterado, passando a dispor sobre aqueles que “por 

causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade”.  

A partir da vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, as pessoas com  

transtorno mental deixaram, pois, de serem considerados pela legislação civil como 

absolutamente incapazes
78

. O Estatuto não deixa, todavia, de prever que, caso necessário, e 

apenas excepcionalmente e com a menor duração possível,   o portador de transtorno 

mental poderá  ser submetido à curatela, que terá, segundo a lei,  o condão de afetar apenas 

os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (artigo 84 e 85 do 

Estatuto). 

  

8.3 O fortalecimento institucional da reforma psiquiátrica brasileira 

 

O Ministério da Saúde do Governo Federal do Brasil, em documento apresentado 

em 2005 na Conferência Regional de Reforma dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos de 

Caracas,  divide a história do processo da reforma psiquiátrica brasileira em 3 períodos. O 

primeiro iria de 1978 a 1991 e seria marcado pelas críticas ao modelo hospitalocêntrico. O 

segundo duraria de 1992 a 2000 e seria caracterizado, por sua vez, pela implantação da 
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 A alteração do Código Civil não significa, todavia, que as novas disposições legais sobre os indivíduos 

com transtorno mental estão sendo devidamente observadas  por todos os membros do Judiciário. Nesse 

sentido, ver:  http://www.ibdfam.org.br/noticias/6223/Decis%C3%A3o+do+TJ-

SP+impede+que+portador+de+defici%C3%AAncia+mental+seja+considerado+absolutamente+incapaz. 
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rede extra hospitalar. Já o terceiro e último período - que caracterizaria a reforma 

psiquiátrica brasileira até a data daquela Conferência, em 2005 - seria fortemente marcado 

pelo advento da Lei da Reforma Psiquiátrica, em 2001.  

No primeiro período, haveria a criação, em 1978, do Movimento dos Trabalhadores 

em Saúde Mental–MTSM, “movimento plural formado por trabalhadores integrantes do 

movimento sanitário, associações de familiares, sindicalistas, membros de associações de 

profissionais e pessoas com longo histórico de internações psiquiátricas” (BRASIL, 2005, 

documento não paginado). Esse movimento passaria a ter um importante papel de denúncia 

das violências manicômio e, de uma forma geral, de crítica à assistência psiquiátrica então 

ofertada no Brasil (BRASIL,2005). 

Também nesse período haveria a criação do primeiro Centro de Atendimento 

Psicossocial –CAPS no Brasil, em1987
79

. Os CAPS, segundo definição do Ministério da 

Saúde:  

“São instituições destinadas a acolher os pacientes com transtornos 

mentais, estimular sua integração social e familiar, apoiá-los em 

suas iniciativas de busca da autonomia, oferecer-lhes atendimento 

médico e psicológico. Sua característica principal é buscar integrá-

los a um ambiente social e cultural concreto, designado como seu 

“território”, o espaço da cidade onde se desenvolve a vida 

quotidiana de usuários e familiares”. (BRASIL, 2004,p.9) 

 Importante, então, apontar que os CAPS viriam a ter um papel de destaque no 

processo da reforma psiquiátrica brasileira, mormente na organização de uma rede 

comunitária de cuidados em substituição a uma assistência centrada no hospital 

psiquiátrico. O Ministério da Saúde chega a afirmar que os “ CAPS constituem a principal 

estratégia do processo de reforma psiquiátrica” (BRASIL, 2004, p.9). 

Outro importante acontecimento desse primeiro período da reforma psiquiátrica 

brasileira fora o início, em 1989,  de um processo de intervenção da Secretaria Municipal 

de Saúde de Santos (SP)  em um hospital psiquiátrico daquela cidade. Desse processo de 

intervenção foram implantados, em Santos, Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS), que 

seriam, tal como os CAPS, instituições estratégicas para a substituição do modelo de 
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 Encontramos, todavia, outro documento oficial do Ministério da Saúde em que a data de criação do 

primeiro CAPS fora indicada como sendo 1986, e não 1987. Nesse sentido: Brasil. Ministério da Saúde. 

Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Saúde mental no SUS: 

os centros de atenção psicossocial / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 

Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004. p.12. 
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assistência centrado nos hospitais psiquiátricos por uma rede comunitária,  e residências 

para os egressos do hospital. 

É ainda no primeiro período, em 1989,  que o deputado Paulo Delgado dá entrada 

no Congresso Nacional do Projeto de Lei que propõe a progressiva extinção dos 

manicômios judiciários no Brasil.  

No segundo período do processo da reforma psiquiátrica brasileira, que vai de 1992 

a 2000, começam a ser aprovadas várias leis estaduais que, inspiradas pelo Projeto de Lei 

de Paulo Delgado,  “determinam a substituição progressiva dos leitos psiquiátricos por 

uma rede integrada de atenção à saúde mental” (BRASIL, 2005, documento não paginado). 

Nesse período passam também  vigorar no país “as primeiras normas federais 

regulamentando a implantação de serviços de atenção diária, fundadas nas experiências dos 

primeiros CAPS, NAPS e Hospitais-dia, e as primeiras normas para fiscalização e 

classificação dos hospitais psiquiátricos” (BRASIL, 2005, documento não paginado). Essas 

novas normatizações  federais, todavia, careciam de especificar uma linha específica  de 

financiamento  para os CAPS e NAPS, em decorrência dessa situação, ao final desse 

período, “ cerca de 93% dos recursos do Ministério da Saúde para a Saúde Mental ainda 

são destinados aos hospitais psiquiátricos” (BRASIL, 2005, documento não paginado). 

Já o terceiro e até então último período da história da reforma psiquiátrica 

brasileira, que iria de 2001 até 2005, ano de realização da Conferência Regional de 

Reforma dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos de Caracas, caracteriza-se por um 

fortalecimento da reforma psiquiátrica gerado pela promulgação da Lei 10.216, em 2001 

(fora aprovado um projeto substitutivo ao projeto original apresentado pelo deputado Paulo 

Delgado). Nesse período, “Linhas específicas de financiamento são criadas pelo Ministério 

da Saúde para os serviços abertos e substitutivos ao hospital psiquiátrico e novos 

mecanismos são criados para a fiscalização, gestão e redução programada de leitos 

psiquiátricos no país” (BRASIL, 2005, documento não paginado).  

Impulsionando o processo de desinstitucionalização de pessoas que passaram por 

um longo tempo de internação em algum hospital psiquiátrico, é criado nesse período, o 

Programa “De volta para Casa”, que objetiva  auxiliar o processo de inserção social dessas 

pessoas através de um auxílio-reabilitação  pago mensalmente (BARROS; SALLES, 
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2011). Segundo o Ministério da Saúde, no terceiro período houve a consolidação da 

reforma psiquiátrica como política oficial do governo federal   (BRASIL, 2005). 

Os anos seguintes à Conferência Regional de Reforma dos Serviços de Saúde 

Mental de 2005 proporcionaram um fortalecimento ainda maior da reforma psiquiátrica 

brasileira.  Como pode se observar no gráfico abaixo
80

 constante do informativo eletrônico 

do Ministério da Saúde de dados sobre a Política Nacional de Saúde Mental (Saúde Mental 

em Dados 12) , houve uma progressiva e notória expansão da quantidade de CAPS  nos 

últimos anos, o que demonstra a “ampliação de ofertas de cuidado de base territorial e 

comunitária”, uma das principais demandas dos militantes da reforma psiquiátrica 

brasileira (BRASIL, 2015, p.9):  

  

FONTE: Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas/DAPES/SAS/MS. Após 2001: 

Sistematização dos Estabelecimentos Habilitados por meio de portaria específica. Antes de 2001: 

Levantamento CAPS Disque-Saúde. Gráfico constante do informativo Saúde Mental em Dados 12.   

Não apenas houve um aumento da quantidade de CAPS no Brasil, como houve 

também, tal como consta no informativo eletrônico do Ministério da Saúde, Saúde Mental 

em Dados 12, um aumento na quantidade de CAPS por 100mil habitantes. Esse indicador 

fora justamente criado para “refletir a evolução da implantação da rede substitutiva de base 

comunitária ao longo do tempo e ser instrumento aos gestores para a avaliação e definição 

de prioridades na implantação da rede de atenção psicossocial” (BRASIL,2015, p.11).  Em 
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 Brasil. Ministério da Saúde. SAS/DAPES. Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. 

Saúde Mental em Dados – 12, Ano 10, nº 12, outubro de 2015. Brasília, 2015. Informativo eletrônico de 

dados sobre a Política Nacional de Saúde Mental.p.9. 
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2002 existiam, pois, no Brasil 0,21 CAPS a cada 100 mil habitantes, no ano de 2014 esse 

número subiu para 0,86 CAPS a cada 100 mil habitantes
81

 .                          

Outro  importante dado constante do Saúde Mental em Dados 12,  que nos mostra o 

fortalecimento institucional da reforma psiquiátrica brasileira,  refere-se à proporção de 

recursos federais destinados à saúde mental em serviços hospitalares e em serviços de 

atenção comunitária/territorial. Utilizando-se desse critério, e mostrando o crescimento dos 

gastos com a assistência de base comunitária e  a diminuição dos gastos com serviços 

hospitalares, o Ministério da Saúde apresentou o gráfico abaixo
82

, também presente no 

Saúde Mental em Dados 12. 

  

Fonte: Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO/MS), DATASUS/MS e Coordenação Geral de 

Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas/DAPES/SAS/MS. Gráfico constante do informativo Saúde Mental em 

Dados 12.  

A partir de 2005 ocorre, pois,  uma reversão das prioridades dos gastos federais em 

saúde mental, antes com a priorização dos gastos de serviços hospitalares e posteriormente 

com a priorização dos gastos de serviços de atenção comunitária/territorial, “o que indica a 

gradual superação do modelo de saúde centrado nos hospitais, ao mesmo tempo em que se 

expande a rede substitutiva de atenção comunitária e territorial, transformando o cenário da 

atenção pública em saúde mental no país na última década” (BRASIL, 2015, p.18). 
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 Para maiores informações, sobre quantidade de CAPS por região geográfica, por Estado da federação ver: 

Brasil. Ministério da Saúde. SAS/DAPES. Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. 

Saúde Mental em Dados – 12, Ano 10, nº 12, outubro de 2015. Brasília, 2015. Informativo eletrônico de 

dados sobre a Política Nacional de Saúde Mental.pp. 11 a 14. 
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 Brasil. Ministério da Saúde. SAS/DAPES. Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. 

Saúde Mental em Dados – 12, Ano 10, nº 12, outubro de 2015. Brasília, 2015. Informativo eletrônico de 

dados sobre a Política Nacional de Saúde Mental. p.18. 
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Cumpre, todavia, apontar que existe atualmente no Brasil, marcado por uma 

conjuntura política especialmente delicada caracterizada  pelo golpe parlamentar
83

 que 

provocou o impeachment  da presidente Dilma Rousseff em 2016 e o advento do governo 

do então vice-presidente Michel Temer, uma grande preocupação entre os  militantes da 

reforma psiquiátrica brasileira com relação a possíveis retrocessos da política de saúde 

mental brasileira, política essa que, importante destacar,  ganhou reconhecimento pela 

Organização Mundial da Saúde
84

.  

 Nesse sentido, em dezembro de 2017 ,o Ministério da Saúde do Governo Federal , 

demonstrando o risco de graves retrocessos, apresentou propostas de alteração da política 

de saúde mental em que  privilegiava  o tratamento pela internação em detrimento da rede 

comunitária de saúde mental
85

. 
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  Cumpre, todavia, ressalvar ser bem controversa, no Brasil, a questão se houve  ou não golpe parlamentar 

com o impeachment  da presidente Dilma Rousseff em 2016. 
84

 Nesse sentido, ver:  http://m.folha.uol.com.br/opiniao/2017/12/1943135-retrocesso-na-saude-

mental.shtml?loggedpaywall#_=_  . 
85

 Para mais informações, ver: http://www.sindsep-pe.com.br/noticias-detalhe/governo-temer-desmonta-com-

uma-canetada-programa-de-saude-mental-modelo-para-o-mundo/8143#.WlOYLVWnHIU  ;   

http://justificando.com/2017/09/12/entidades-repudiam-intencao-do-governo-de-retornar-ao-modelo-

manicomial/;  http://m.folha.uol.com.br/opiniao/2017/12/1943135-retrocesso-na-saude-

mental.shtml?loggedpaywall#_=_ .  

http://m.folha.uol.com.br/opiniao/2017/12/1943135-retrocesso-na-saude-mental.shtml?loggedpaywall#_=_
http://m.folha.uol.com.br/opiniao/2017/12/1943135-retrocesso-na-saude-mental.shtml?loggedpaywall#_=_
http://www.sindsep-pe.com.br/noticias-detalhe/governo-temer-desmonta-com-uma-canetada-programa-de-saude-mental-modelo-para-o-mundo/8143#.WlOYLVWnHIU
http://www.sindsep-pe.com.br/noticias-detalhe/governo-temer-desmonta-com-uma-canetada-programa-de-saude-mental-modelo-para-o-mundo/8143#.WlOYLVWnHIU
http://justificando.com/2017/09/12/entidades-repudiam-intencao-do-governo-de-retornar-ao-modelo-manicomial/
http://justificando.com/2017/09/12/entidades-repudiam-intencao-do-governo-de-retornar-ao-modelo-manicomial/
http://m.folha.uol.com.br/opiniao/2017/12/1943135-retrocesso-na-saude-mental.shtml?loggedpaywall#_=_
http://m.folha.uol.com.br/opiniao/2017/12/1943135-retrocesso-na-saude-mental.shtml?loggedpaywall#_=_
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9.  Os novos entendimentos em saúde mental e o Direito Penal 

 

O presente capítulo será dividido em quatro tópicos. No primeiro tópico 

buscaremos tratar dos principais questionamentos gerados pela reforma psiquiátrica ao 

direito penal. No segundo tópico discorreremos sobre os impactos da reforma psiquiátrica 

e da Lei 10.216 na execução penal. No terceiro tópico trataremos dos  dois principais 

programas de atenção aos indivíduos portadores de transtorno mental submetidos às 

medidas de segurança no Brasil:  o programa mineiro PAI-PJ e o programa goiano PAILI. 

E no quarto e último tópico, por sua vez, trataremos dos novos questionamentos que vem 

surgindo em defesa da exclusão da responsabilização dos portadores de transtorno  mental 

do direito penal.  

 

9.1 Direito penal em xeque 

 

Os novos entendimentos em saúde mental vêm colocando em xeque  algumas 

premissas adotadas pelo Direito  acerca das pessoas  com transtorno mental. Pautando-se 

nesses novos entendimentos, vem surgindo uma demanda por mudanças no tratamento 

jurídico  dado a elas, sendo uma das principais demandas o reconhecimento da cidadania 

desses indivíduos. 

Uma dos corolários do reconhecimento da cidadania dos portadores de  transtorno 

mental, aponta JACOBINA(2008, p.136), BARROS(2010, p.132), COREIA, LIMA e 

ALVES (1995, p.2000) ,  é a restituição de sua responsabilidade, o que tem como 

inevitável consequência  por em discussão
86

 alguns institutos consagrados nos 

ordenamentos jurídicos dos países do Ocidente, dentre eles,  a incapacidade civil e a 

inimputabilidade penal.   

Já em 1987, o criminólogo italiano Alessandro Baratta (1933-2002),  defendia que a 

teoria do delito não poderia ficar inerte frente aos novos entendimentos em saúde mental, 

                                                           
86 Denise Dias de Barros, citando a socióloga italiana Otta de Leonardis,  afirma que já em meados da década 

de 90 estavam sendo debatidas na Itália e nos EUA as questões da “incapacidade do doente mental em 

responsabilizar-se pelos atos da vida civil” (1994,p.181). 
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sendo uma das principais demandas a necessidade de se estabelecer limites rígidos às 

consequências jurídicas  impostas aos indivíduos com transtornos psíquicos:  

“ A atual discussão no âmbito das ciências psicológicas e 

psiquiátricas indica que os fundamentos sobre os quais se 

constroem os conceitos dogmáticos do autor imputável, semi-

imputável, e não imputável e as correspondentes técnicas judiciais 

de verificação, sofrem atualmente uma profunda crise que não  

pode seguir sendo ignorada pela teoria jurídica do delito. Se impõe, 

pois, a tarefa de redefinir um conceito de responsabilidade útil a 

toda a área do direito penal, concebido em sentido amplo, e que 

permita assegurar, a todos os sujeitos, limites  peremptórios de 

duração para cada medida de intervenção coativa prevista como 

consequência jurídica da realização de uma figura delitiva por meio 

de um fato” (tradução nossa) (BARATA, 1987, pp. 638-641, apud, 

MATTOS, 2015, p.31). 

Baratta propõe, então, a construção de um conceito unitário de responsabilidade 

que abarque também os indivíduos com transtorno mental , ficando apenas excluídos da 

responsabilidade penal os sujeitos com idade inferior à mínima estabelecida em lei . Esse 

entendimento viria a influenciar o jurista brasileiro Virgílio de Mattos em sua tese de 

doutorado, da qual já discorremos, em que propõe a abolição das medidas de segurança e a 

extensão do conceito de imputabilidade aos portadores de transtorno mental. 

A construção de um conceito unitário de responsabilidade penal teria como mérito, 

aponta Baratta, por fim “ à existência anacrônica e ambígua de um sistema primitivo 

paralelo destinado aos sujeitos que apresentam transtornos psíquicos”.  Novas discussões, 

explica o criminólogo, vem demonstrando serem os manicômios judiciários instituições 

contraditórias, que embora situem-se entre o sistema carcerário e o sistema de direito ao 

tratamento terapêutico, são “mais repressivas e destrutivas que o cárcere mesmo” (tradução 

nossa)(1987, pp. 638-641, apud, MATTOS, 2015, pp.32 e 33).  

É preciso estender aos indivíduos com transtorno mental, defende Baratta, a 

disciplina jurídica normal “elaborada segundo concepções modernas e progressistas [...] e 

com o mais amplo respeito pela pessoa e as máximas garantias para seus direitos” 

(tradução nossa) (1987, pp. 638-641, apud, MATTOS, 2015, pp.32). Estender a 

responsabilidade penal aos portadores de transtorno mental  seria, assim, uma ferramenta  

para assegurar a essas indivíduos o mesmo tratamento jurídico dado aos indivíduos 

tradicionalmente  tidos como penalmente responsáveis, com a  aplicação, por conseguinte, 

das mesmas e  amplas garantias jurídicas. 
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Também a psicanalista Fernanda Otoni de Barros-Brisset, uma das idealizadoras do  

Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário (PAI-PJ), do qual  discorreremos no 

próximo tópico, igualmente destaca a necessidade de responsabilização do portador de 

transtorno mental pelo crime cometido: 

“A possibilidade de responder pelo crime cometido é uma condição 

humanizante, um exercício de cidadania que aponta para a 

responsabilidade e para a capacidade do sujeito de se reconhecer 

como parte de um registro normativo que serve para todos. 

Responder pelo seu crime é um modo de inclusão, pois insere o 

sujeito dentro do “guarda-chuva” da lei, que abriga a todos sob o 

seu manto” (BARROS-BRISSET, 2010, p.31). 

Virgílio de Mattos, com a peculiar criticidade marcante em sua tese de doutorado, e 

demonstrando a sua aguda oposição ao atual tratamento jurídico dado às pessoas 

portadoras de transtornos mentais, traz alguns questionamentos que devem, segundo o 

jurista, passar a ser devidamente enfrentados
87

 pelo direito penal:  

“Que lógica perversa é essa (excludente, inconstitucional e 

ilegal) que transforma o portador de sofrimento mental em um 

cidadão de segunda classe? Por que não tem ele os mesmos direitos 

daquele que praticou o crime e não sofria, ao tempo da ação ou 

omissão criminalizada, de qualquer patologia mental? Por que, na 

prática, maiores e mais severas as punições em relação aos 

portadores de sofrimento ou transtorno mental?  Por que se permite 

o “fingimento” da “solução” sob a esfarrapada capa da legalidade? 

O tratamento que não cura, a inclusão que só exclui.[...] 

Por que para o portador de sofrimento mental infrator a “pena 

máxima”, ou melhor, o limite que a expressão comporta não é 

obedecido? [...] 

Por que o medo do portador de sofrimento ou transtorno 

mental? [...]” (2015, pp.34 e 35). 

Essa última indagação de Mattos transcrita acima  (“Por que o medo do portador de 

sofrimento ou transtorno mental?”) remonta-nos a outro importante questionamento gerado 

pelos novos entendimentos em saúde mental, referente, por sua vez, à presunção de 

periculosidade desses indivíduos. 

Discorrendo particularmente sobre a Psiquiatria Democrática italiana, que tem sido 

referida como um exemplo para a reforma brasileira, a socióloga e militante da reforma 

psiquiátrica brasileira Denise Dias Barros afirma que se entende no seio da experiência 
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 Segudo MATTOS, “ o direito penal insiste em não tocar no tema, quer na Academia, quer fora dela.” 

(2015, p. 35). 



 
 
142 
 

italiana que o “louco pode ser e pode não ser perigoso e que esse aprisionamento termina 

por justificar (em nome do risco que não se pode correr) a exclusão e a segregação” 

(1994,p.157). 

Ainda, conforme apontamos no capítulo anterior desse trabalho, uma das demandas 

da reforma psiquiátrica brasileira é justamente a exclusão da presunção legal de 

periculosidade das pessoas portadoras de transtorno mental. Os novos entendimentos em 

saúde mental  vem, dessa forma, questionar as duas principais categorias que norteiam o 

tratamento jurídico direcionado a esses indivíduos, quais seja, a irresponsabilidade penal e 

a presunção de periculosidade. 

Importante ainda apontar que os novos entendimentos em saúde mental e a 

demanda pelo reconhecimento da cidadania da pessoa portadora de transtorno mental 

geram, quanto ao direito penal, não apenas questionamentos acerca das premissas básicas 

nas quais se sustenta o tratamento jurídico penal dado a essas pessoas, como também uma 

demanda por  um  tratamento jurídico-penal  mais igualitário e garantista. Nesse sentido, 

segundo os criminólogos Salo de Carvalo e Mariana de Assis Brasil e Weigert: 

 “ Em face do caráter aflitivo das medidas de segurança, seria 

fundamental que os direitos e garantias dos imputáveis condenados 

às penas carcerárias fossem ampliados aos portadores de 

sofrimento psíquico submetidos às medidas de internação 

psiquiátricas, sobretudo após o advento da Lei da Reforma 

Psiquiátrica (Lei 10.216/01), que impõe aos Poderes constituídos o 

dever de criar mecanismos humanitários de desinstitucionalização” 

(2017, p.78). 

Nesse contexto, vem surgindo igualmente uma demanda por novas configurações 

na “Teoria do delito”, campo de estudos do Direito Penal que trata das concepções de 

delito e  de seus elementos integrantes, destacando-se entre os elementos comumente 

considerados como necessários para a configuração de um delito, a tipicidade, a 

antijuridicidade e a  culpabilidade
88

. 

Conforme já citado nesse trabalho em outra oportunidade,  os criminólogos Salo de 

Carvalo e Mariana de Assis Brasil e Weigert defendem, pois,  caber “ à dogmática penal, 

adequar-se à nova realidade de compressão do fenômeno do sofrimento psíquico, 
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 Conforme aponta o penalista Víctor Gabriel Rodríguez: “ A culpabilidade  é um dos elementos do juízo de 

existência do crime. Ainda que haja autores que a consideram excluída do núcleo do conceito de delito – a 

dizer que este é um fato apenas típico e antijurídico -, a análise apurada do instituto dá conta de que a 

culpabilidade é dele fator nuclear”  (2010, p.261) 
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redefinindo, no que for necessário, suas estruturas conceitual e categorial” (2017, p.94 – 

nota de rodapé nº 11) . 

Necessária, pois, à aplicação da medida de segurança,  a realização de um fato 

previsto como crime.  É comum, no entanto, o entendimento de que a análise de alguns 

elementos do crime restaria prejudicada ante a ausência da imputabilidade do indivíduo, 

que é a categoria da dogmática penal referente à capacidade de compreensão e de 

autodeterminação - sendo, portanto, uma categoria especialmente importante para a 

compreensão do tratamento jurídico-penal  dado aos indivíduos portadores de transtorno 

mental. 

Para Miguel Reale Júnior a imputabilidade é, por exemplo,  um pressuposto da 

ação, segundo o jurista, “o inimputável e o semi-imputável não agem, enquanto opção 

valorativa de desprezo, a um valor tutelado pelo Direito”. Trata-se de uma consequência de 

seu entendimento de ação como opção valorativa, em que o agir  é “uma intencionalidade 

axiologicamente orientada” ( 2012, p.496).Segundo seu raciocínio, apenas o imputável 

agiria penalmente.   Ainda, para o jurista, não caberia questionar, quanto ao inimputável, 

questões referentes à culpabilidade, pois sua análise restaria prejudicada frente à 

inimputabildiade do indivíduo (2012,p.497).  

Uma opção de reorientação da dogmática penal  que, por sua vez, é considerada  

mais condizente com os novos entendimentos em saúde mental defende que, para a 

aplicação da medida de segurança,  “devem ser analisados todos os pressupostos de 

configuração do delito, inclusive a culpabilidade, com exceção exclusiva da 

imputabilidade” (CARVALHO; WEIGERT, 2017, p.104). A imputabilidade seria, dessa 

forma, entendida como apenas um dos elementos da culpabilidade
89

, ao lado da potencial 

consciência da ilicitude e de sua exigibilidade de conduta diversa. 
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 Conforme já apontamos nesse trabalho, “para doutrina penalística majoritária, sobretudo os autores da 

teoria do delito, a imputabilidade constitui pressuposto  e não elemento  da culpabilidade”  (CARVALHO, 

WEIGERT, 2017, p.94 – nota de rodapé nº 11). 
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9.2 A Lei da Reforma Psiquiátrica (Lei 10.216) e seus impactos na Execução Penal 

 

A Lei da Reforma Psiquiátrica, promulgada em 2001,  é um marco no processo da 

reforma psiquiátrica brasileira. Ela redireciona o modelo de assistência em saúde mental no 

Brasil, sendo uma referência na transição de um modelo de base hospitalocêntrica para um 

modelo de base comunitária. 

Com o advento da Lei da Reforma Psiquiátrica, começaram a surgir  denúncias de 

sua incompatibilidade  e do que ela estipula como assistência em saúde mental   com a 

legislação penal, mormente com aquilo que no direito penal é concebido como tratamento, 

a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. 

Aponta a psicanalista Fernanda Otoni de Barros-Brisset, em trabalho em que 

discorre sobre o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário, que desde 1999 

inicia-se, todavia,  na agenda pública brasileira,  “um processo de discussão coletiva, 

problematizando os tratamentos político, jurídico e clínico-social do louco infrator” 

(2010,p.13), tendo tido um papel propulsor das discussões  uma Campanha de Direitos 

Humanos do Conselho Federal de Psicologia sobre a violação dos direitos humanos 

ocorridas nos manicômios judiciários. Essa Campanha tinha como bandeira, aponta a 

psicanalista, o lema “ Manicômio Judiciário... o pior do pior ...” . 

Em 2002,  o  Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério da Justiça, 

influenciados pelos avanços da reforma psiquiátrica brasileira, destacando-se dentre esses 

avanços a Lei 10.216, realizou o Seminário Nacional para a Reorientação dos Hospitais de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Buscava-se, com o seminário, “a produção 

democrática de consensos técnicos acerca da medida de segurança, da assistência em saúde 

mental ao louco infrator e da integração dos Hospitais de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico às diretrizes gerais da Reforma Psiquiátrica” (BRASIL, 2002, documento não 

paginado).    

Conforme o Relatório Final do Seminário, as diretrizes aprovadas no Seminário 

iniciaram um novo momento da reforma psiquiátrica brasileira por ter sido estabelecido 

que  “o Sistema Único de Saúde e a rede de atenção à saúde mental devem responsabilizar-

se pelo tratamento da pessoa submetida à medida de segurança” (BRASIL, 2002, 

documento não paginado).  
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O Seminário, aprovou, dentre outras propostas para reorientação dos Hospitais de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico: “Tornar a internação compulsória cada vez mais uma 

exceção - o tratamento deve ser feito na rede de serviços substitutivos”;  “Fazer uma 

recomendação ao Ministério da Justiça para impedir a construção de novos Hospitais de 

Custódia ou ampliação dos já existentes” ; a proposta de “Que os princípios e propósitos da 

Reforma Psiquiátrica sejam os ordenadores de superação do modelo manicomial 

judiciário”;  a proposta de que “onde existam manicômios judiciários, as condições de 

funcionamento devem estar ajustadas às diretrizes do SUS, direcionadas no sentido da 

humanização, da desospitalização e desinstitucionalização, evoluindo para o regime aberto, 

conforme a lei 10216” (BRASIL, 2002, documento não paginado).  

Destacamos, ainda, a aprovação, pelo Seminário Nacional para a Reorientação dos 

Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, da proposta de “Sensibilização do 

judiciário a respeito da inconstitucionalidade da medida de segurança”. Segundo o 

Relatório Final do Seminário: 

“Nestas discussões, as noções de que a aplicação da medida de 

segurança fere os princípios constitucionais da reserva legal e da 

proporcionalidade da pena, apontaram para a necessidade de 

formulação de novos paradigmas jurídicos, além de novos 

paradigmas assistenciais no cuidado ao louco infrator” (BRASIL, 

2002, documento não paginado). 

Em 2004, tendo por uma de suas referências
90

 as propostas aprovadas pelo  

Seminário Nacional para a Reorientação dos Hospitais de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico,  o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão subordinado 

ao Ministério da Justiça, com a competência prevista na Lei de Execução Penal, dentre 

outras, de “propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, 

administração da Justiça Criminal e execução das penas e das medidas de segurança” 

(artigo 64, inciso I da LEP) , publicou a Resolução nº 05, com diretrizes para o 

cumprimento das medidas de segurança. Conforme prevê o artigo 1º da  Resolução, visava-

se, pois,  “adequar as Medidas de Segurança às disposições da Lei nº 10.216, de 06 de abril 

de 2001”. 

Dentre as diretrizes constantes na Resolução nº 05 do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária, e demonstrando a  preocupação de que também as 
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 Conforme informação constante no próprio documento. 
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medidas de seguranças estejam em consonância com o novo modelo assistencial previsto 

na Lei da Reforma Psiquiátrica, estão as seguintes diretrizes: 

“1. O tratamento aos portadores de transtornos mentais 

considerados inimputáveis “visará, como finalidade permanente, a 

reinserção social do paciente em seu meio” (art. 4º, § 1° da Lei nº 

10.216/01), tendo como princípios norteadores o respeito aos 

direitos humanos, a desospitalização e a superação do modelo 

tutelar”. 

“12. A medida de segurança deve ser aplicada de forma 

progressiva, por meio de saídas terapêuticas, evoluindo para regime 

de hospital-dia ou hospital-noite e outros serviços de atenção diária 

tão logo o quadro clínico do paciente assim o indique. A regressão 

para regime anterior só se justificará com base em avaliação 

clínica”. 

“16. Os pacientes com longo tempo de internação em hospital de 

custódia e tratamento psiquiátrico, que apresentem quadro clínico 

e/ou neurológico grave, com profunda dependência institucional e 

sem suporte sócio-familiar, deverão ser objeto de “política 

específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida” 

(art.5º da Lei), beneficiados com bolsas de incentivo à 

desinternação e inseridos em serviços residenciais terapêuticos”. 

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, em julho de 2010, 

aprovou outra resolução (Resolução nº 4)  com diretrizes sobre a execução das medidas de 

segurança. Nessa Resolução, o Conselho expressamente “recomenda a adoção da política 

antimanicomial no que tange à atenção aos pacientes judiciários e à execução da medida de 

segurança”(artigo 1º da Resolução). 

A Resolução de 2010, com um posicionamento mais assertivo do que a Resolução 

de 2004,  previu que o “Poder Executivo, em parceria com o Poder Judiciário, irá implantar 

e concluir, no prazo de 10 anos, a substituição do modelo manicomial de cumprimento de 

medida de segurança para o modelo antimanicomial” (artigo 6º).  

Uma das influências para a formulação da  Resolução nº 4 de julho de 2010, 

conforme consta em seus próprios “considerandos” iniciais, fora o “amadurecimento de 

programas pioneiros no Brasil de atenção a pacientes judiciários adotando a política 

antimanicomial”. Esses programas, dos quais ainda discorreremos, demonstraram a 

possibilidade e exequibilidade da aplicação e execução das medidas de segurança em uma 

maior consonância com a Lei da Reforma Psiquiátrica.  
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Também o Conselho Nacional de Justiça, órgão do Poder Judiciário criado pela 

Emenda Constitucional nº 45, de 2004,  premido pela necessidade de se uniformizar os 

procedimentos relativos à execução das medidas de segurança, dispôs, em sua resolução nº 

113, de abril de 2010, 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” (artigo 17 da Resolução). 

O Conselho Nacional de Justiça, ainda ,  na  Recomendação nº 35 de julho de 2011, 

trazendo entre seus “considerandos” iniciais uma referência à “experiência exitosa de 

programas pioneiros no Brasil de atenção a pacientes judiciários adotando a política 

antimanicomial”,  reitera a orientação de que a execução das medidas de segurança seja 

realizada de acordo com a política antimanicomial. 

  A Recomendação apresenta, então, as diretrizes dessa política
91

, dentre elas: 

“criação de um núcleo interdisciplinar, para auxiliar o juiz nos casos que envolvam 

sofrimento mental”; “permissão, sempre que possível, para que o tratamento ocorra sem 

que o paciente se afaste do meio social em que vive, visando sempre à manutenção dos 

laços familiares”; “manutenção permanente de contato com a rede pública de saúde, com 

vistas a motivar a elaboração de um projeto de integral atenção aos submetidos às medidas 

de segurança”. 
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A Recomendação  nº 35 de 2011 do CNJ apresenta como diretrizes da política antimanicominal “a) 

mobilização dos diversos segmentos sociais, compartilhamentos de responsabilidades, estabelecimento de 

estratégias humanizadoras que possibilitem a efetividade do tratamento da saúde mental e infundam o 

respeito aos direitos fundamentais e sociais das pessoas sujeitas às medidas de segurança; 

b) diálogo e parcerias com a sociedade civil e as políticas públicas já existentes, a fim de buscar a 

intersetorialidade necessária; 

c) criação de um núcleo interdisciplinar, para auxiliar o juiz nos casos que envolvam sofrimento mental; 

d) acompanhamento psicossocial, por meio de equipe interdisciplinar, durante o tempo necessário ao 

tratamento, de modo contínuo; 

e) permissão, sempre que possível, para que o tratamento ocorra sem que o paciente se afaste do meio social 

em que vive, visando sempre à manutenção dos laços familiares; 

f) adoção de medida adequada às circunstâncias do fato praticado, de modo a respeitar as singularidades 

sociais e biológicas do paciente judiciário; 

g) promoção da reinserção social das pessoas que estiverem sob tratamento em hospital de custódia, de modo 

a fortalecer suas habilidades e possibilitar novas respostas na sua relação com o outro, para buscar a 

efetivação das políticas públicas pertinentes à espécie, principalmente quando estiver caracterizada situação 

de grave dependência institucional, consoante o art. 5º da Lei no 10.216/2001; 

h) manutenção permanente de contato com a rede pública de saúde, com vistas a motiva a elaboração de um 

projeto de integral atenção aos submetidos às medidas de segurança; 

i) realização de perícias por equipe interdisciplinar”. 
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Passaremos a discorrer agora sobre esses  pioneiros programas de atenção ao 

paciente judiciário orientados pela política antimanicomial. 

 

9.3 Os pioneiros programas de atenção ao paciente judiciário: PAI-PJ e PAILI 

 

O Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário (PAI-PJ) do Tribunal de 

Justiça do Estado  Minas Gerais fora o  primeiro programa criado no Brasil  de atenção a 

pacientes judiciários
92

 visando à adequação da aplicação e execução da medida de 

segurança  à  política antimanicomial. 

 O PAI-PJ fora criado em 2001, por meio da Portaria Conjunta nº 25/2001, tendo  

sido estruturado a partir de uma experiência-piloto surgida em 1999 no âmbito  do curso de 

Psicologia do Centro Universitário Newton Paiva, relata-nos Fernanda Otoni Barros-

Brisset, coordenadora do programa (2010).   A sua implementação deu-se pela parceria do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais com a Rede do Sistema Único de Saúde (SUS) do 

Município de Belo Horizonte. Conforme aponta Barros-Brisset :  

“O programa, em resumo, tem por função a oferta do 

acompanhamento integral ao paciente judiciário portador de 

sofrimento mental em todas as fases do processo criminal. Ocorre 

de modo intersetorial, através da parceria do Judiciário com o 

Executivo e com a comunidade, de forma geral, promovendo o 

acesso à Rede Pública de Saúde e à Rede de Assistência Social, de 

acordo com as políticas públicas vigentes, na atenção integral ao 

portador de sofrimento mental”(2010, p.28). 

Orientado pelos princípios da reforma psiquiátrica, o PAI-PJ auxilia a autoridade 

judicial “na individualização  da aplicação e execução das medidas de segurança” 

(BARROS-BRISSET ,2010, p.28). O programa promove, pois,  às pessoas portadoras de 

transtorno mental submetidas às medidas de segurança o “acesso ao tratamento em saúde 
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 Conforme aponta  Fernanda Otoni Barros Brisset: “ A designação do termo “paciente judiciário” refere-se 

ao modo como o portador de sofrimento mental que responde por algum processo criminal é comumente 

conhecido no campo da saúde mental, seja na condição de réu ou sentenciado. Presume-se que essa 

articulação entre os vocábulos paciente e judiciário ocorreu devido ao fato de que o tratamento em saúde 

mental dessas pessoas apresenta-se, invariavelmente, vinculado a algum tipo de determinação judicial. Num 

contexto mais amplo, fora deste contexto discursivo, esse indivíduo tem sido designado, de modo geral, 

como “louco infrator” (2010, p.13). 
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mental na rede substitutiva ao modelo manicomial” (BARROS-BRISSET , 2010, p.28), o 

que se dá por meio do encaminhamento desses indivíduos para o tratamento no SUS. 

Segundo a psicanalista Fernanda Otoni de Barros-Brisset,  o programa conjuga a 

responsabilidade do indivíduo portador de transtorno mental e sua inserção social (2010, 

p.34), o que são duas demandas da reforma psiquiátrica.  Quanto à questão da 

responsabilização, mister apontar que  a psicanalista, ao menos em sua monografia “ Por 

uma política de atenção integral ao louco infrator”,  embora não tenha entrado na 

controversa discussão acerca da natureza jurídica das medidas de segurança, referiu-se às 

medidas de segurança como uma sanção penal (2010, p.17).  

 O PAI-PJ é composto por uma equipe interdisciplinar composta de psicólogos 

judiciais, assistentes sociais judiciais, assistentes jurídicos e estagiários em psicologia. Os 

psicólogos judiciais, aponta Barros-Brisset, “realizam o acompanhamento sistemático dos 

pacientes”, escutando-o, acolhendo-os e, ainda, encaminhando-os “aos pontos da rede da 

cidade de Belo Horizonte indicados para favorecer a ampliação dos recursos de tratamento, 

aos quais o sujeito poderá recorrer nos momentos de crise ou embaraço” (2010, p.29).  

Os assistentes sociais judiciais, por sua vez, “realizam o estudo do caso e 

apresentam ao paciente judiciário os recursos para sua inserção social” (2010,p.29). Os 

assistentes jurídicos “estudam os autos, acompanham os andamentos processuais, 

informam ao paciente judiciário sobre sua situação processual, acompanhando-os durante 

as audiências, e formatam os ofícios que são encaminhados ao juiz com base nos pareceres 

interdisciplinares da equipe e da rede” (2010, p.29). E os estagiários em psicologia atuam 

como acompanhantes dos pacientes judiciários que passaram por grandes períodos de 

internação, auxiliando-os em atividades simples do dia-a-dia que possuem, todavia, 

dificuldade de realizar em decorrência do longo período de hospitalização (2010,p.29). 

A equipe interdisciplinar do PAI-PJ, enfatiza Barros-Brisset, trabalha no sentido de  

“viabilizar a acessibilidade aos direitos fundamentais e sociais previstos na Constituição da 

República” (2010, p.28).  Em 2010, tendo o programa já 10 anos de existência, o índice de 

reincidência dos casos era nulo (2010, p.7).O Programa vem, ainda, se destacando no 
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cenário nacional e internacional
93

 como uma referência no tratamento do indivíduo 

portador de transtorno mental infrator.  

Outro importante programa de compatibilização das medidas de segurança com as 

diretrizes da reforma psiquiátrica é Programa de Atenção Integral ao Louco 

Infrator (PAILI), de Goiás, programa esse que  teve inclusive como inspiração, para sua 

criação, a experiência mineira do PAI-PJ (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

GOIÁS, 2009).  

O PAILI fora instituído em outubro de 2006 por meio de um convênio celebrado 

entre o Estado de Goiás, por intermédio das Secretarias de Estado da Saúde e da Justiça, o 

município de Goiânia, através da Secretaria Municipal da Saúde, o Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás e o Ministério Público do Estado de Goiás.  Conforme a cláusula segunda 

desse Convênio, o PAILI subordina-se administrativamente à Secretaria de Estado da 

Saúde, o que seria uma inovação frente ao programa mineiro PAI-PJ uma vez que esse é 

subordinado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais.  

Também o PAILI, tal como o PAI-PJ, é composto por uma equipe interdisciplinar 

“formada por advogada, assistentes sociais, psicólogas, acompanhante terapêutico e 

auxiliar administrativo” (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, 2009, p.20). 

Essa equipe,  aponta o Ministério Público de Goiás,  “supervisiona o tratamento conferido 

ao paciente nas clínicas psiquiátricas conveniadas ao SUS e nos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) e, ao mesmo tempo, faz a mediação entre o paciente e o juiz ”  (2009, 

p.19). 

Uma importante inovação trazida pelo programa de Goiás, em comparação com a 

experiência mineira, é a autonomia dos profissionais de saúde mental de ministrar o 

tratamento mais apropriado  ao indivíduo portador de transtorno mental submetido à 

medida de segurança.  Conforme despacho da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça 

de Goiás: 
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Aponta BARROS-BRISSET: “O PAI-PJ também foi apresentado na França, em novembro de 2005, num 

evento que reuniu diversas instituições, profissionais e pesquisadores para uma reflexão que levou o nome : 

Une réflexion internationale sur la question de la responsabilité. Em fevereiro de 2006, o programa PAI-PJ 

foi tema de conferência apresentada na École des Hautes Études en Sciences Sociales – Paris, e ainda em 

maio desse mesmo ano, o programa foi apresentado na Grécia - Atenas, no Fórum Social Europeu, a convite 

do Conselho Federal de Psicologia do Brasil. O Programa retornou à discussão internacional, ao apresentar 

sua experiência juntamente com as experiências da Suíça, da Itália e da França, num colóquio sobre o tema 

Dangerosités a déchiffrer: pour quels traitements?, realizado em Paris, em novembro de 2008” (2010, p.39). 
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“O Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator tem atribuição 

para, no âmbito administrativo, executar a medida de segurança 

aplicada ao louco infrator, desde que, mediante observância dos 

quesitos legais, tal como laudo médico e comunicação posterior ao 

juízo da execução acerca do atual regime de cumprimento da 

medida de segurança” (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE GOIÁS, 2009). p.25).  

Segundo o Ministério Público de Goiás, “o Programa contempla uma mudança de 

paradigma na execução das medidas de segurança, fazendo com que o assunto deixe de ser 

tratado unicamente sob o prisma da segurança pública para ser acolhido de vez pelos 

serviços de saúde pública” (2009,p.7). Essa mudança de paradigma dar-se-ia, por sua vez, 

com a  “a participação da rede de clínicas psiquiátricas conveniadas ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) e serviços substitutivos (CAPS)” (2009, p.7).   

Relevante, ainda, apontar que segundo a cartilha do  Ministério Público de Goiás, 

um dos argumentos decisivos para a implantação do PAILI fora o argumento de que “ se a 

medida de segurança não tem caráter punitivo – e de direito não tem – a sua feição 

terapêutica deve preponderar” (2009, p.11).  Revelando o seu próprio entendimento sobre 

o conceito de sanção penal, o Ministério Público defende que a medida de segurança não 

se enquadra nessa categoria:  

“Embora haja muita confusão quanto ao tema, a medida de 

segurança não tem a mesma natureza retributiva da sanção penal. 

Diferentemente da pena imposta ao indivíduo imputável, a 

internação e o tratamento ambulatorial aplicados ao agente 

inimputável visam exclusivamente à reinserção social do paciente 

em seu meio e não à expiação de castigo”  ( 2009,p.15). 

Sendo concebida, dessa forma, como uma sanção necessariamente hostil, aflitiva, 

um castigo pelo mal realizado, a natureza de sanção penal é vista, assim, como não 

condizendo com o objetivo de reinserção social das medidas de segurança, o que levou, por 

conseguinte, à defesa de não se tratar as medidas de segurança de uma sanção penal. 

 

9.4 O impasse: “Há que melhorar o direito penal ou, antes, substituir o direito 

penal por algo melhor ?” 

 

A frase acima, presente na própria denominação desse tópico, fora escrita pela 

jurista portuguesa  Maria João Antunes em seu artigo  O passado, o presente e o futuro do 
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internamento de inimputável em razão de anomalia psíquica , publicado na Revista 

Portuguesa de Ciência Criminal. Ela fora escolhida para constar no título  por bem 

representar um dos questionamentos que têm sido feitos na atual conjuntura marcada por 

um novo modelo de assistência em saúde mental, em que se entende, como vimos, 

ultrapassado o tratamento predominantemente realizado mediante segregação em hospital 

psiquiátrico. 

Maria João Antunes questiona a permanência das medidas de segurança no direito 

penal. Segundo a jurista, um modelo médico assistencial enquadrado em uma justiça 

administrativa  é muito mais compatível  com a intervenção médico psiquiátrica atual - 

“uma intervenção psicofarmacológica, psicoterapêutica e psicossocial” -  do que a justiça 

penal  com esse novo modelo de assistência (2003,p.362).  

A jurista salienta, também, que uma dos argumentos inicialmente utilizados para a 

integração das medidas de segurança no direito penal era o entendimento que “a justiça 

penal garantia melhor  os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, quando comparada 

com a justiça  administrativa” (2003, p.361).  Antunes destaca, então, que houve, no direito 

administrativo, “toda uma evolução do sentido de , no presente, se poder assegurar uma 

tutela judicial, plena e efectiva dos direitos dos particulares” (2003,p.362). 

Igualmente o jurista brasileiro Paulo Vasconcelos Jacobina, em seu livro Direito 

Penal da Loucura – medida de segurança e reforma psiquiátrica , defende a criação, fora 

do direito penal, de um sistema de responsabilização da pessoa portadora de transtorno 

mental : 

“[...] urge construir um sistema de responsabilização que leve em 

conta o modo peculiar de ser, de agir e de pensar desses cidadãos, e 

que vise realmente à sua reintegração, quando ele passar ao ato, 

vale dizer, quando agir de forma que venha a prejudicá-lo ou a 

prejudicar injustamente a um terceiro. Que essa solução não deva 

passar pelo direito penal, isso parece claro; no entanto, não parece 

claro por onde ela deva passar” (2008, p.136).  

 

Para os criminólogos Salo de Carvalho e Mariana de Assis Brasil e Weigert a lei da 

reforma psiquiátrica inclusive possibilita uma alteração paradigmática representada pela 

“retirada integral do usuário do sistema de saúde mental em conflito com a lei do sistema 

penal” (2017, p. 111). Segundo os criminólogos: 
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 “se a nova forma de abordagem dos transtornos mentais nega a 

validade prático-teórica da noção de periculosidade (fundamento da 

medida de segurança); redefine o portador de sofrimento psíquico 

como sujeito de direitos dotado de uma especial forma de 

compreensão dos seus atos (culpabilidade sui generis); e impede 

qualquer tipo de sanção de natureza segregadora (carcerária), não 

seria inviável pensar que a reforma psiquiátrica criou um novo 

espaço de análise e valoração da responsabilidade jurídica do 

inimputável, alheio à lógica punitiva e carcerocêntrica do sistema 

penal” (2017, p.111). 

Neste cenário, aponta os criminólogos, é possível “pensar na exclusiva 

responsabilização jurídica do portador de sofrimento psíquico no âmbito civil ou na esfera 

administrativa” (2017, p.111).  Salo de Carvalho e Mariana de Assis Brasil e Weigert não 

concordam, assim,  com o entendimento do jurista Virgílio de Mattos, esboçado em sua 

tese de doutorado, que ao propor a abolição das medidas de segurança defende que 

responsabilização da pessoa portadora de transtorno mental dê-se por meio de sua punição 

pelo Direito Penal, punição essa que seria realizada da mesma forma como são punidos os 

indivíduos tradicionalmente considerados imputáveis. Segundo os criminólogos: 

“ o receio de se pensar formas distintas de intervenção penal ou a 

dificuldade de se criar modelos alternativos para além dos muros 

do sistema punitivo, mesmo quando os instrumentos legais 

possibilitam práticas disruptivas, revela, na realidade, o nível do 

enraizamento do sistema punitivo em nós mesmos” (2017, p.112). 

A dificuldade de se pensar em outras formas de intervenção penal, denunciada por 

Salo de Carvalho e Mariana de Assis Brasil e Weigert, ou mesmo os novos entendimentos 

da literatura especializada que passa a defender a criação de um sistema de 

responsabilização do indivíduo portador de transtorno mental fora do direito penal, 

inevitavelmente nos remonta aos obstáculos cognitivos para a evolução do Sistema de 

Direito Criminal constituídos pela racionalidade penal moderna.  

A racionalidade penal moderna, tal como vimos no primeiro capítulo desse 

trabalho, é um obstáculo para a concepção e implementação de um Sistema de Direito 

Criminal  que não seja predominantemente hostil e excludente. Essas características, por 

sua vez,  são notoriamente contrastantes com o novo modelo de assistência em saúde 

mental propagado pela reforma psiquiátrica.  

Mas então como tratar juridicamente o indivíduo portador de um transtorno  mental 

que cometeu um fato previsto como crime? Buscando um tratamento amplamente 
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isonômico, Virgílio de Mattos, como vimos, defende que eles devem ser punidos tal como 

os indivíduos tradicionalmente considerados pelo Direito Penal como imputáveis.  

Buscando um tratamento fora da lógica punitivista,  Paulo Jacobina e Salo de Carvalho e 

Mariana de Assis Brasil e Weigert sugerem uma responsabilização fora do âmbito penal. 

A existência de uma responsabilização dentro do Sistema de Direito Criminal que 

não seja orientada pela punitivismo, que não seja hostil e excludente  ainda se mostra 

“incômoda” porque não condizente com sua lógica reinante, a racionalidade penal 

moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

155 
 

10. A pesquisa empírica - aspectos metodológicos 

 

Na parte empírica desse trabalho buscamos analisar, de forma sistematizada, o 

fenômeno objeto de nosso interesse, que é a  mudança de compreensão, intensificada 

particularmente no contexto da reforma psiquiátrica brasileira,  do Sistema de Direito 

Criminal com relação à necessidade de aplicação de algumas garantias penais às medidas 

de segurança.  

O processo da Reforma Psiquiátrica, como realçado pela revisão bibliográfica, gera  

questionamentos na seara do Direito e, em particular, do Direito Criminal. Vários 

institutos, então consagrados no ordenamento jurídico brasileiro, passaram a ser 

questionados e criticados no âmbito da Reforma Psiquiátrica.  Alvo de severas críticas é o 

tratamento dado pelo Direito Criminal ao portador de transtorno mental: considerado 

penalmente irresponsável, vedada resta a imposição de uma pena a ele (“ora, que 

contrassenso seria punir um  inimputável ?!”
94

), por outro lado, o ordenamento prevê a 

aplicação do instituto da medida de segurança ao indivíduo tido como inimputável, 

instituto esse por meio do qual o indivíduo poderia ser mantido em um hospital de custódia 

e tratamento por um tempo indeterminado.  

A reforma psiquiátrica será concebida  nessa parte empírica  não como uma “chave 

explicativa”
95

 – se fosse esse o caso, levantaríamos então a hipótese de que o processo da 

Reforça Psiquiátrica, e os questionamentos por ele gerados, possuem uma relação direta 

com nosso objeto de estudo, o que, todavia, acabaria por reduzir a complexidade do 

problema.  Ele será, todavia, concebido como um estímulo externo
96

 ao Sistema de Direito 

Criminal que não obstante não o explique,  fornece um importante auxílio na compreensão 

desse fenômeno em que garantias penais então estranhas ao regramento das medidas de 

seguranças, algumas inclusive avessas aos seus fundamentos (como a garantia de  uma 

limitação temporal máxima), passaram a ser aplicadas ao instituto.    

Apenas à título de introdução, porque logo mais detalharemos os caminhos que 

foram percorridos nesta parte empírica, buscaremos, nesta parte, por meio de uma 

                                                           
94

 Esse questionamento se torna especialmente eloquente no âmbito da Escola Penal Clássica. 
95

 Essa expressão fora usada na pesquisa de doutorado da criminóloga Mariana Raupp (2015) para se referir 

também ao modo como ela não conceberia o contexto dentro de sua pesquisa. 
96

  Um importante trabalho sobre a questão de estímulos externos ao Sistema de Direito Criminal é doutorado 

do criminólogo José Roberto Franco Xavier (2012). 
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observação de segunda ordem (técnica essa que será explicada nos tópicos abaixo) e por 

meio das “lentes” proporcionadas pela teoria da racionalidade penal moderna, identificar, 

analisar e problematizar o modo como Sistema de Direito Criminal observa a relação entre 

o instituto das medidas de segurança e as garantias penais.  

Temos, pois, duas  hipóteses de partida. A primeira é que a aplicação de garantias 

penais às medidas de segurança tem sido feita mobilizando um recurso cognitivo (a 

racionalidade penal moderna) que acaba limitando a proposta de limitação do poder de 

intervenção do Estado e reforçando um conceito de punição essencialmente hostil.   

A segunda hipótese, por sua vez,  é a de que as comunicações advindas da Reforma 

Psiquiátrica, ou seja, comunicações produzidas por outro sistema que não o Sistema de 

Direito Criminal, produzem ressonâncias no SDC. E dentre essas ressonâncias está o  

entendimento que visa assegurar ao indivíduo portador de um transtorno mental autor de 

um delito, e portanto sujeito a uma medida de segurança, as mesmas garantias que regem a 

aplicação e execução das penas dos indivíduos considerados imputáveis.  

A adoção da teoria da racionalidade penal moderna como referencial teórico levou 

ao emprego de certas premissas epistemológicas na realização da pesquisa
97

.Trataremos 

dessas premissas nos dois subtópicos seguintes. No terceiro subtópico discorreremos sobre 

certas questões metodológicas específicas ao nosso objeto de pesquisa.  

 

10.1 O Sistema de Direito Criminal como um sistema autopoiético 

 

O Direito é tratado pela teoria da racionalidade penal moderna como um sistema 

social funcional autopoiético da sociedade, ideia essa que nos remete à teoria dos sistemas 

sociais do sociólogo Niklas Luhmann. É, pois, sobre essa premissa epistemológica que 

discorreremos nesse tópico.  

Segundo a teoria dos sistemas sociais de Luhamann  a sociedade contemporânea é 

uma sociedade funcionalmente diferenciada (DUBÉ; PIRES,2010, p.28). Explica  Pires e 

                                                           
97

 A utilização da teoria da racionalidade penal moderna como base teórica implica, salienta (sobre sua 

própria pesquisa ) a criminóloga Mariana Raupp em sua tese de doutorado apresentada ao Departamento de 

Criminologia da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Ottawa, a adoção de certas premissas 

epistemológicas no desenvolvimento da pesquisa (2015,p.91). 
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Richard Dubé, que essa teoria “parte da distinção diretiva entre sistema e ambiente para 

circunscrever o conceito de sistema social em torno do conceito de [circuitos diferenciados 

de] comunicação” (2010,  p.20).  Os sistemas  se formariam, pois,  diferenciando-se do seu 

ambiente e produzindo suas fronteiras, as quais, por sua vez,  são garantias de que eles  não 

se misturarão e nem se fundirão com o ambiente, incluindo-se aqui os outros sistemas  

(POSSAS, 2009, p.4).  

Os sistemas sociais
98

 seriam, segundo a teoria de Luhmann, sistemas de 

comunicação e poderiam ser classificados em quatro categorias diferentes: os sistemas de 

função, de organização, de interação e a própria sociedade no seu conjunto (XAVIER, 

2012, p.79). A sociedade seria concebida, portanto, como “um tipo de sistema social que 

inclui todos os subsistemas sociais”  (tradução nossa): o elemento base da sociedade seria, 

pois, as comunicações e não, como tradicionalmente concebido, os indivíduos, esses 

seriam, todavia,  uma condição de possibilidade da comunicação e, por conseguinte, 

também da sociedade (POSSAS, 2009, pp.5 e 6). 

A comunicação engloba, aponta  o criminólogo José Roberto F. Xavier,   três 

elementos: "A seleção de uma informação, o fato de dá-la a conhecer de uma certa maneira 

e a compreensão por outro sistema (psíquico ou social)" (tradução nossa) (2012, p.78). Ela  

possui um papel central para uma análise sociológica baseada na teoria dos sistemas 

sociais de Luhmann (XAVIER, 2012, p.78).  

Os sistemas sociais são compreendidos, no quadro da teoria luhmanniana, como 

"um conjunto de comunicações que se identifica como sendo diferente, como tendo 

qualquer coisa de distinta, em comparação com outras comunicações da 

sociedade"(tradução nossa) (XAVIER, 2012, p.78).  São os próprios sistemas sociais que 

identificam, pois,  de uma forma auto-referencial, uma comunicação como sendo sua  

(XAVIER, 2012, pp.78 e 79).  

Uma outra característica importante dos sistemas sociais
99

, segundo a teoria de 

Luhmann, é peculiaridade de serem autopoiéticos. A autopoiése refere-se à permanente 

auto-diferenciação do sistema com o seu ambiente. Para se construir, o sistema se 

                                                           
98

 Luhmann aponta, todavia de forma não exaustiva, existirem outros sistemas, como os sistemas psíquicos, 

os sistemas biológicos e as máquinas (POSSAS, 2009, p.5).  
99

 Não são apenas os sistemas sociais, aponta o criminólogo José R. F. Xavier, que são considerados 

autopoiéticos segundo a teoria luhmannia (2012, p.79). 
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diferencia do seu ambiente e também para continuar existindo ele precisa incessantemente 

produzir operações que o diferenciarão do seu ambiente (XAVIER,2012, p.80).  

 Ademais, nesse processo de auto-diferenciação, o sistema faz, aponta Pires, 

“referência a si mesmo”. O criador da teoria da racionalidade penal moderna, citando 

Teubner,  define a autopoiése como a “autorreprodução de um sistema social a partir de 

sua própria rede de operações comunicativas produzida mediante comunicações que se 

referem recorrentemente aos resultados de comunicações anteriores” (1989, p. 741 apud 

PIRES, 2010, p.22). Pires explica, ainda, que a unidade dos sistemas sociais da sociedade é 

“ assegurada por esta autorreferencialidade comunicativa em que comunicações se 

orientam com referência a comunicações anteriores antes delas próprias servirem de 

referência a comunicações futuras” (2010,p. 220). 

Aponta , o criminólogo José Roberto F. Xavier, que fechamento operacional e 

abertura cognitiva são também dois conceitos diretamente ligados à autopoiese dos 

sistemas  (2012, p.80). Fechamento operacional refere-se ao fato de que “o próprio sistema 

produz seus próprios elementos internos – e por consequência sua existência - a partir de 

suas próprias operações internas” (tradução nossa) (2012,pp. 80 e 81). Abertura cognitiva, 

por sua vez, significa que as comunicações de outros sistemas, não obstante não possam  

diretamente determinar as operações dentro do sistema ( por ele ser operacionalmente 

fechado), elas podem, no entanto, desencadear essas operações internas(2012, p. 82). 

Essa ideia de fechamento operacional e de abertura cognitiva permite, indica Pires,  

“neutralizar não apenas uma concepção segundo a qual o sistema é determinado ponto por 

ponto pelo seu ambiente, como também uma concepção do sistema que não se vê tendo 

maneiras “não adaptadas” de funcionar em relação a seu ambiente” ( 2010, p.24). Pires nos 

fornece, então, um exemplo que deixa evidente a questão  do fechamento operacional e da 

abertura cognitiva no Sistema do Direito: 

“Por exemplo, dentro da perspectiva da teoria dos sistemas de 

Niklas Luhmann, reconhece Gunther Teubner que “o direito é 

dependente de uma multiplicidade [de saberes e] de epistemes 

autonômas competitivas” (Teubner, 1989, p.742 [tradução livre]), 

mas que mantém sua autonomia ao definir por si “as condições 

procedimentais e metodológicas de incorporação desse saber nos 

seus [próprios] processos decisórios” (Teubner, 1996, p.IX)” ( 

2010, p. 25). 
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Segundo, ainda, a teoria dos sistemas de Luhmann alguns sistemas sociais  mais 

complexos realizam operações de reflexão que são operações por meio das quais os 

sistemas se auto-descrevem (DUBÉ; PIRES, 2010, p.26). Pires e Dubé apontam que essas 

operações instituem no interior dos sistemas “um ponto de vista a partir do qual o sistema 

pode discorrer sobre o mundo como sobre si mesmo; discorrer sobre suas finalidades, sua 

legitimidade, suas operações, sua identidade, sua função, etc”  (2010,   p.26).  

A teoria da racionalidade penal moderna parte, então, da hipótese  de que  essas 

operações de reflexão são  obstáculos determinantes à evolução dos sistemas sociais, 

mormente “quando elas se dirigem contra as possibilidades de mudança em favor de uma 

preservação da tradição pela tradição – que produzem efeitos de cristalizações estruturais 

lá onde, diferentemente, nada impediria a realização do novo”  (DUBÉ; PIRES,2010,p. 

29). Especialmente quanto ao Sistema de Direito Criminal, as teorias modernas da pena 

seriam exemplos de operações de reflexão que, em conjunto, formaram a racionalidade 

penal moderna, a qual, por sua vez, apresenta-se como um obstáculo cognitivo para a 

evolução do Direito Criminal.  

A teoria da racionalidade penal moderna ao conceber o Sistema de Direito Criminal  

como um subsistema autônomo e diferenciado do Sistema do Direito, trata-o, pois, como 

um subsistema autopoiético que, portanto, se reproduz fazendo referência a suas próprias 

comunicações anteriores. É, pois, nesse sentido que a racionalidade penal moderna 

apresenta-se como um obstáculo cognitivo: por ser um sistema de ideias dominante nas 

comunicações do Direito Criminal e também nas comunicações dos outros sistemas  acerca 

do Direito criminal.   

No bojo dessa pesquisa interessa-nos justamente as comunicações do Sistema de 

Direito Criminal e para tanto utilizaremos de uma técnica (ou melhor, postura 

epistemológica) que a socióloga Margarida Gargia denominou de descentramento do 

sujeito, o que significa “tirar de foco da análise do sujeito, para colocar no sistema” (2014, 

p.185). Aponta a socióloga que  não de trata de “personificar os sistemas, mas de 

reconhecer que estes têm um ponto de vista e uma perspectiva tanto sobre eles próprios 

quanto sobre o seu ambiente – independente dos pontos de vista que podem se manifestar 

na consciência dos atores” (2014, p.190). 

O próprio sistema social precisa reconhecer a comunicação como sendo sua e para 

tanto “cada um sabe que , para poder se comunicar, deve-se falar a “linguagem” do 
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sistema,  produzir para o sistema  “informação pertinente” e não “ruído”” ( GARCIA, 

p.192).  

 

10.2 Uma observação de segunda ordem 

 

Pretendemos fazer na parte empírica desta pesquisa uma observação de segunda 

ordem. Mas o que isso significa? Ora, para discorrermos sobre observação de segunda 

ordem é preciso antes discorrer sobre observação de primeira ordem, o que se revela 

impossível sem tecer considerações sobre a teoria que tratou dessas categorias, qual seja, a 

teoria da observação de Luhamann, que integra a sua teoria dos sistemas. 

“Everything said is said by an observer”. Essa frase dos biólogos Humberto 

Maturana e Francisco Varela sintetiza , aponta a criminóloga Mariana Raupp, " as bases 

epistemológicas da teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann, isto é, a sua teoria da 

observação” (tradução nossa) (2013, p.145). Segundo Luhamann para conhecer é preciso 

observar. A nossa própria capacidade de conhecer seria, pois, “manufactured by operations 

of observing” (LUHMANN,2006, p.245 apud RAUPP,2013 p.145).  

Afirma Luhmann que um efeito produzido por sua teoria  poderia ser descrito como 

uma “de-ontologization of reality”, o que, todavia, ressalva o sociólogo, não significaria 

negar a realidade, mas colocar em questionamento uma certa postura epistemológica: “ é 

apenas a relevância epistemológica de uma representação ontológica da realidade que está 

sendo posta em questão” (tradução nossa) (2002, p.132). 

Uma postura de “desontologização da realidade” será particularmente empregada 

nesta pesquisa como “dessubstancialização das categorias jurídicas”, termo utilizado pela 

socióloga Margarida Garcia. Essa postura epistemológica, aponta a socióloga, “nos obriga 

a criar uma distância com relação às categorias jurídicas produzidas pelo ponto de vista 

interno” ao sistema de direito criminal (2014,p.201) e mostra-se como uma estratégia 

fundamental para o pesquisador (que pretende observar o direito de um ponto de vista 

externo) “controlar suas observações e as distinguir das observações produzidas do ponto 

de vista interno (2014, p.185).  
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  Mister, então, ressalvar que esta pesquisa pretendeu lançar um olhar externo ao 

sistema de direito criminal. Se tivéssemos, pois, optado por um olhar interno poderíamos, 

por exemplo, ter iniciado a pesquisa partindo de uma pergunta sobre a natureza jurídica das 

medidas de segurança, mais especificadamente se são ou não sanção penal. Para 

desenvolver essa (outra) pesquisa  seria, então, necessário levantar o que se tem entendido 

por sanção penal e perquirir qual é, segundo os princípios e fundamentos do direito 

criminal, a jurisprudência, a melhor definição de sanção penal. Esse não fora, no entanto, o 

caminho escolhido.    

O objetivo era observar o sistema de direito criminal de um ponto de vista externo e 

com as “lentes”
100

 fornecidas por nosso referencial teórico,  a teoria da racionalidade penal 

moderna, que não é uma teoria do direito criminal, mas uma teoria sociológica sobre o 

direito criminal e que possui especial interesse pela maneira por meio da qual este 

subsistema do direito “se descreve e se auto-observa”
101

. Nesse sentido, as conceituações 

jurídicas sobre sanção penal apenas nos seriam importantes  enquanto indicadoras das 

observações feitas pelo Sistema de Direito Criminal , o que, por sua vez, tornaria possível 

uma observação de segunda ordem.  

Observação de segunda ordem é, portanto, a observação de uma observação de 

primeira ordem. Mas o que significa observação de primeira ordem e quais são as 

vantagens de uma observação de segunda ordem? Vejamos.  

Observação de primeira ordem é conceituada por Luhmann como “uma operação 

que usa distinções para designar alguma coisa” (tradução nossa)  (2002, p134). Para 

observar, aponta o sociólogo, é preciso distinguir e indicar  um lado (e não o outro)  da 

distinção (2002, p.85). Um exemplo
102

 trazido pela criminóloga Mariana T. Possas em sua 

tese de doutorado é a situação de uma pessoa que decide observar uma cadeira:  

                                                           
100

 Esta referência à base teórica de uma pesquisa como lentes que condicionam o olhar do pesquisador  fora 

utilizada por Mariana T. Possas em sua tese de doutorado (2009, p.2). 
101

 Enquadrando-se na concepção de uma “Sociologia do Direito com o Direito”, categoria essa oposta à de 

uma “Sociologia do Direito sem o Direito”. Essa distinção fora elabora por Luhmann e retomada por 

Magarida Garcia em seu texto “Novos horizontes espistemológicos para a pesquisa empírica em direito: 

Descentrar o Sujeito, Entrevistar o sistema, e Dessubstancializar as Categorias Jurídicas” (2014, p.186).  

102   Menciona, Mariana Possas, que o exemplo por ela fornecido fora um exemplo dado várias vezes  pelo 

criador da racionalidade penal moderna, Álvaro Pires, durante o Seminário de doutorado na Universidade de 

Ottawa (2009,p.103). 



 
 
162 
 

“Para realmente chegar a observar esta cadeira, eu tenho que 

selecioná-la como meu objeto de observação e tenho que  deixar 

"todo o resto" de lado, mesmo que eu esteja consciente de que ele  

existe e que sou eu que decidiu  não o observar (eu poderia ter 

selecionado um outro objeto para observar). [...] Além disso, uma 

vez que o observador nunca é capaz de observar tudo, ele é 

obrigado a fazer seleções” (tradução nossa) (2009, p.103).  

 

Para observar a cadeira, o observador a distingue de “todo o resto” (no qual se 

encontram, por exemplo, o chão, a mesa, as pessoas, etc). Além dessa maneira por meio da 

qual a coisa a ser observada será distinguida de todo o resto  ou de seu contexto, aponta 

Mariana T. Possas que a distinção pode se operar  entre duas categorias opostas , por 

exemplo, verdadeira e falso, homem e mulher. Nesse caso, “ os dois lados estão nos 

espaços marcados (marked spaces), ou seja é possível identificar e assinalar os dois” 

(tradução nossa). E quando o observador  escolhe um lado para observar automaticamente 

o outra lado restará, pois, identificado (2009, p.104). 

Por meio de uma observação de segunda ordem, aponta Luhmann, pode-se observar 

quais foram as distinções que o observador de primeira ordem usou para realizar a sua 

observação. Pode-se, também, indagar “o que o observador é capaz de ver com as suas 

distinções e o que ele não é capaz de ver” (tradução nossa) (2002, p.74); ou seja,  

identificar  pontos-cegos da observação realizada. A observação de segunda ordem 

permite, assim, desnaturalizar as observações feitas ao sugerir que outras distinções 

poderiam ser realizadas, nesse sentido Mariana Raupp:  

Ela permite também ver o caráter contingente da observação 

observada (observação de primeira ordem). Como salienta 

Luhmann, “it can comprehend more extended realms of selectivity 

and identify contingencies where the first-order observer believes 

he is following a necessary path or is acting entirely naturally” 

(Luhmann, 2000,p.62)” (tradução nossa) (RAUPP,2013 ,p.148). 

Nesta parte da pesquisa pretendemos, pois, observar, por meio de uma observação 

de segunda ordem, como o Sistema de Direito Criminal observa a relação medidas de 

segurança e garantias penais: utilizando-se de quais distinções e quais são os pontos cegos 

decorrentes das distinções feitas? O que deixa, pois, de ser visto em decorrência dos 

critérios utilizados?  
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10.3 Aspectos metodológicos específicos  

 

Escolhemos como método de coleta de dados para a composição do nosso corpo 

empírico a realização de uma pesquisa documental , mais precisamente uma pesquisa da 

jurisprudência  no Supremo Tribunal Federal.  

Optamos pela jurisprudência do STF  por três razões. Primeiro  porque, conforme 

apontam Álvaro Pires e Richard Dubé, os tribunais são “organizações jurídicas do centro” 

do Sistema de Direito Criminal, o que faz com que sejam marcados, afirmam os 

criminólogos, citando Noreau, por uma permanente  “busca de coerência interna” 

(NOREAU, 2004, p.89, apud DUBÉ; PIRES,2010, p.27).   

Segundo por uma questão prática referente à  limitação temporal de nossa própria 

pesquisa de mestrado - que não nos permitiria, por exemplo, analisar as decisões de todos 

os tribunais do Brasil. E terceiro  por ser o STF a instância máxima de decisão do 

judiciário brasileiro, o que faz com que reconheçamos nele um maior potencial de 

influenciar o processo decisório dos outros tribunais - instâncias inferiores cujas decisões 

podem ser por esse tribunal reformadas. 

A pesquisa jurisprudencial será feita por meio da base de dados  e da ferramenta de 

pesquisa disponibilizadas no site do Supremo Tribunal Federal. Antes de iniciar a coleta de 

dados resolvemos, no entanto, identificar as limitações que elas porventura poderiam 

conter.  

Guiados, então, por essa preocupação, verificamos constar no portal do STF a 

informação de que a base de decisões monocráticas e de decisões da presidência contém 

apenas decisões selecionadas, buscamos, por conseguinte, saber  - por meio de uma troca 

de e-mails (ANEXO 1) com a Coordenadoria de Análise de Jurisprudência do STF - qual 

era o critério utilizado para selecionar essas decisões, ao que fomos informados do 

seguinte: 

Até o dia 16/12/2009, as decisões monocráticas 

disponibilizadas na base de pesquisa jurisprudência buscavam 

representar uma parcela do entendimento do STF sobre os muitos 

temas submetidos a apreciação da Corte. Essa seleção tinha um 

caráter subjetivo e contemplava, primordialmente, decisões com 

maior notoriedade. 
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A partir de 17/12/2009 adotou-se a prática de disponibilizar 

no Portal todos os julgados que foram marcados pelo prolator como 

“decisão” (não somente despacho). Essa alteração decorreu da 

necessidade de uma base de dados mais completa para o resgate de 

precedentes. 

            Por fim, destacamos que nessa base há decisões desde o 

início da década de 1990. 

 

Outras inquietações poderiam surgir dessa informação obtida, por exemplo, acerca 

do critério utilizado para identificar uma decisão como sendo mais notória. Essa 

informação, todavia, bastou-nos para reconhecer que a base de dados por nós utilizada 

possui limitações e que essas limitações poderiam repercutir em nossa própria pesquisa: 

ora, a base não contém todas as decisões prolatadas no período a ser analisado. Sabíamos, 

todavia, que a base continha todos os acórdãos  emanados por essa Corte no período. 

Diante das limitações identificadas e considerando a importância dos acórdãos, por 

serem o resultado de um julgamento colegiado , optamos por coletar e analisar apenas os 

acórdãos do STF. 

Relevante também destacar que igualmente identificamos que a ferramenta de 

pesquisa disponibilizada pelo portal do STF possui algumas limitações. A busca dos 

julgados realizada por meio desse programa é feita a partir dos espelhos dos acórdãos e não 

a partir dos próprios acórdãos. Conforme tutorial disponibilizado pela Coordenadoria de 

Análise de Jurisprudência do STF em anexo (ANEXO 2), o espelho dos acórdãos é 

composto pelos seguintes campos: menu para serviços, a identificação do acórdão, a data 

da publicação, as partes do processo, a ementa do acórdão, decisão, tema
103

, tese
104

, 

indexação
105

, legislação, observação
106

, doutrina , acórdãos no mesmo sentido.   

                                                           
103

 Conforme o tutorial: “Expressa o assunto, a questão jurídica em discussão no âmbito da Repercussão 

Geral”. 
104

 Segundo o tutorial: “Indica a tese jurídica definida no âmbito da Repercussão Geral, no Controle 

Concentrado ou em outros processos, quando expressa na decisão do acórdão, ou excepcionalmente, no caso 

da Repercussão Geral, das teses aprovadas nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do 

STF, realizada em 09/12/2015”. 
105

  Segundo o tutorial disponibilizado pelo site do STF “A indexação consiste na representação do conteúdo 

do julgado com o uso de linguagem controlada, para que o pesquisador possa recuperá-lo pelo espelho do 

acórdão. Com frequência a indexação se restringe à expressão “VIDE EMENTA”. Isso ocorre quando todo o 

entendimento do órgão julgador foi esboçado na ementa. Em outras hipóteses, a indexação retrata, mediante 

o uso de palavras-chave, os assuntos apresentados no inteiro teor do acórdão (votos e debates)”. 
106

 Conforme o tutorial, no campo observação “estão registradas informações importantes para a identificação 

do acórdão e de interesse do pesquisador. Aqui são indicados precedentes citados pelos Ministros (agrupados 

por matéria com uma breve indicação do assunto); decisões judiciais e administrativas de outros órgãos, as 

quais tenham maior relevância; legislação e decisões estrangeiras citadas; termos de resgate; apelidos 
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Ainda, conforme informação obtida por outra troca de e-mails (ANEXO 3) com a  

Coordenadoria de Análise de Jurisprudência do STF , o tratamento dos dados dos acórdãos 

para preenchimento dos campos dos espelhos é feito no âmbito da Coordenadoria, o que, 

reconhecemos,  não deixa de também configurar mais uma limitação da ferramenta de 

pesquisa por nós adotada. 

Outro passo da coleta de dados fora a escolha da palavra-chave a ser usada na busca 

de jurisprudência do STF. Optamos, então, pela seguinte busca: “medida adj2 segurança”. 

O conectivo “adj2”  nos garantiria que as duas palavras teriam que ser encontradas no 

mesmo texto, nessa ordem e no máximo separadas entre si por uma palavra.  

Com relação à delimitação temporal optamos pelo início da vigência do Código 

Penal de 1940, o que se deu  em 1º de janeiro de 1942. Essa escolha se deu por duas 

razões. Primeiro porque fora essa legislação que  introduzira o instituto da medida de 

segurança no ordenamento jurídico brasileiro.  E segundo  porque essa opção permitiria 

observar e inclusive comparar como o STF observava  a relação entre medidas de 

segurança e garantias jurídicas em um momento anterior e em um momento 

contemporâneo ao processo da reforma psiquiátrica brasileira.  

A escolha da delimitação temporal trouxe, então, à tona outra limitação que a base 

de dados constante  do portal do STF contém: não estão  disponibilizados todos os 

acórdãos  anteriores a 1950 elaborados pelo tribunal. A base contém apenas decisões 

selecionadas. Em que pese essa limitação,  optamos por manter a data 1º de janeiro de 

1942 como marco inicial para a coleta das decisões tendo, pois, em vista a possibilidade de 

ter acesso aos acórdãos elaborados durante os primeiros anos de existência do  instituto das 

medidas de segurança no ordenamento jurídico brasileiro. 

Cumpre ainda mencionar que escolhemos, por questões pragmáticas de tempo de 

pesquisa, a data 06 de junho de 2017 como o outro limite temporal. Após a utilização do 

filtro  “ medida adj2 segurança”, foram, então, selecionados 35 acórdãos da “coletânea de 

acórdãos” datados antes de 1950 e 619 acórdãos julgados até 6 de junho de 2017. Após 

essa primeira seleção, passamos, no segundo momento, a descartar os acórdãos: 

 nos quais as palavras detectadas pelo programa do STF nos espelhos dos acórdãos 

não se referiam ao instituto  das medidas de segurança previsto pelo Código Penal 

                                                                                                                                                                                
atribuídos a casos notórios; outras informações importantes atinentes ao julgado (acolhimento de embargos 

de declaração com efeitos modificativos, etc.)”. 
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(dentre os acórdãos descartados por esse critério estavam aqueles que sequer 

tratavam de alguma matéria regida pela legislação penal
107

  e aqueles que embora 

tratassem do instituto das medidas de segurança, o instituto estava regulado por 

outro regramento que não o Código Penal, tal como o Código Penal Militar);   

 que tratavam, em sua essência, de questões que não eram relacionadas às medidas 

de segurança, como alguma questão sobre a aplicação da pena, ou sobre o 

livramento condicional; 

 que versavam sobre a necessidade de aplicação de alguma garantia já prevista 

regramento das medidas de segurança, ou seja, acórdãos que se referiam a situações 

em que se alegava que os dispositivos legais sobre o instituto não haviam sido 

corretamente observados, como, por exemplo, as decisões em que fora posta em 

pauta a questão sobre o melhor tratamento jurídico a ser dado diante da falta de 

estabelecimentos adequados para a execução das medidas de segurança detentivas; 

 em que, embora o caso envolvesse a aplicação de alguma garantia à medida de 

segurança que era então estranha ao seu regramento, o pleito para a aplicação dessa 

garantia não havia sido analisado pelos ministros
108

.  

Com exceção do primeiro critério, a análise de todos os  outros  exigira a prévia 

leitura integral dos acórdãos para então decidirmos, com uma maior segurança, por 

descartá-los ou não. 

Além dos critérios acima expostos, optamos por selecionar apenas os acórdãos em 

que fora expressamente analisada pelos ministros do STF a necessidade de aplicação às 

medidas de segurança de alguma garantia então estranha ao seu regramento.  Para melhor 

explicar o que entendemos por “expressamente analisada” valemo-nos de um exemplo.  

Não seria, pois, selecionado um acórdão em que se argumenta que não há constrangimento 

ilegal na internação de um indivíduo  porque a cessação de sua periculosidade ainda não 

fora verificada. Essa mesma decisão, por outro lado, passaria a ser selecionada se os 

ministros tivessem argumentado que as medidas de segurança  são indeterminadas,  que 

sua duração não é previamente limitada  (ou, ainda, se a decisão contivesse qualquer outra 

expressão equivalente).  

O segundo acórdão do nosso exemplo seria selecionado porque a questão da 

indeterminação das medidas de segurança não ficara subjacente, pelo contrário, os 

ministros expressamente a mencionaram e discorrem sobre ela.  Ora, pretendemos com 

                                                           
107

 Muitos acórdãos desse tipo eram Mandados de Segurança em cujos espelhos  a expressão “medida de 

segurança”  havia aparecido para se referir à medida pleiteada em sede do Mandado. 
108

 Tal situação geralmente era relacionada ao fato de o recurso (ou a ação) não ter sido conhecido pelo 

tribunal. Houve casos, no entanto,  em que a situação de não conhecimento não impedira os ministros de se 

pronunciarem sobre a questão sub judice, nesses casos os acórdãos não seriam de antemão descartados. 
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essa parte empírica da pesquisa analisar como o STF vem observando a necessidade de 

aplicação de garantias penais às medidas de segurança que eram ou ainda são estranhas ao 

regramento do instituto. E justamente tendo em vista o objetivo desta pesquisa é que 

preferimos apenas selecionar os acórdãos  nos quais emergiu de forma explícita nos votos 

dos ministros a questão da  necessidade ou desnecessidade de aplicação de alguma 

garantia. 

Feitos esses primeiros filtros,  chegamos, pois, a 74 acórdãos, que foram, então, 

divididos de acordo as garantias penais ou processuais penais cujas necessidades de 

aplicação haviam sido analisadas pelo STF: garantias referentes à lei penal no tempo (A), 

garantias referentes à impossibilidade de aplicação da medida de segurança de ofício pelo 

tribunal em apelação exclusiva do acusado (B), garantias referentes ao devido processo 

legal (C),  garantias referentes à necessidade de uma limitação temporal máxima às  

medidas de segurança (D), garantias atinentes à possibilidade de prescrição das medidas de 

segurança (E), garantias referentes aos atos do Presidente da República, como o indulto 

(F), garantias referentes à impossibilidade de aplicação da medida de segurança de ofício 

em outras situações que não em apelação somente da defesa (G), garantias referentes à 

possibilidade do cômputo do tempo de medida de segurança à pena aplicada para protesto 

por novo júri (H). Segue a tabela elaborada: 

Acórdão Julgamento Garantia  
HC 29087 26/07/1945 A 

HC 30260 26/05/1948 B 

HC 28571 23/11/1943 C 

HC 30696 22/04/1949 D 

HC 30335 16/06/1948 B 

RHC 31414 18/10/1950 D 

RE 8327 18/07/1944 A 

HC 28635 12/04/1944 A + B 

HC 29392 06/08/1946 A 

HC 30196 01/04/1948 A +C 

HC 29273 16/01/1946 C 

HC 31704 12/12/1951 A 

HC31997 30/04/1952 B 

RE 20612 10/06/1952 B 

HC 32123  27/08/1952 G 

HC 32929 07/04/1954 B 

HC 33705  14/09/1955 F 
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HC 34763  10/04/1957 B 

HC 34742  10/04/1957 B 

RHC 35344 04/10/1957 D 

RHC 35758  25/04/1958 C 

HC 35609 28/05/1958 D 

HC 38107  05/07/1961 B 

RHC 40037 02/08/1963 D 

HC 40288 11/03/1964 C 

RE 55329  21/08/1964 B 

HC 43482 26/09/1966 D 

HC 43894  13/04/1967 B 

HC 44028 27/04/1967 B 

HC 43969  27/04/1967 B + C 

RE 63092 23/02/1968 B 

RE 63207  24/09/1968 B 

HC 45545 09/12/1968 B 

RE 70159 02/06/1970 C 

HC 48110 18/08/1970 B 

HC 47873 21/08/1970 B 

HC 48638  26/04/1971 B 

HC51868 26/03/1974 B 

RHC 53297  13/05/1975 C 

RE 87471 06/09/1977 A 

HC 55741  15/12/1977 A 

HC 56074  18/04/1978 D 

HC 56246  18/08/1978 A 

RHC 56536 12/09/1978 D  

RE88136 01/12/1978 A 

HC 56823  06/03/1979 B 

RE 89365 09/03/1979 A 

HC 57478  12/02/1980 B 

HC 59558 16/02/1982 E 

HC 60833  18/04/1983 H 

HC 61006  21/06/1983 G 

RE 102722 26/06/1984 C 

RE 102396  28/06/1984 C 

HC 62353  06/11/1984 B 

HC 62728 15/03/1985 C 

HC 62485 22/03/1985 E 

HC 65732 04/03/1988 B 

HC 66431  09/08/1988 C 

HC 66927  14/02/1989 C 

HC 68131 18/09/1990 C 

HC 68783  24/09/1991 E 

HC 69568 27/10/1992 B 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=43482&classe=HC&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
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  Objetivando, no entanto, uma análise mais detalhada do nosso corpo empírico, 

optamos por levar  para a próxima etapa apenas o grupo com a maior quantidade de 

acórdãos, que são aqueles  em que fora posta em pauta a impossibilidade de aplicação ou 

modificação da medida de segurança de ofício pelo Tribunal quando apenas o acusado 

havia apelado e o acórdão que configurou um ponto de virada na jurisprudência do STF 

acerca da inconstitucionalidade da indeterminação temporal das medidas de segurança, 

considerada a principal característica do instituto.  

Nesse momento iniciamos, então, a análise qualitativa dos dados,  indicando, 

primeiramente, qual fora a “gramática de motivos”  usada para negar ou para conceder a 

aplicação da garantia. Retomamos aqui uma expressão utilizada pela equipe de 

pesquisadores coordenada por Álvaro Pires e pela criminóloga Maíra Rocha Machado na 

pesquisa “Análise das justificativas para a produção de normas penais”, da série Pensando 

o Direito. Com essa expressão nos referimos aos argumentos, mobilizados pelo STF, para 

justificar  a concessão ou não das garantias penais às medidas de segurança.  

Realizadas as etapas anteriores, passamos para uma etapa da análise dos dados em 

que algumas ferramentas conceituais da teoria da observação de Luhmann foram 

utilizadas. Para tanto as decisões ao final selecionadas foram, pois, tratadas como 

observações do Sistema de Direito Criminal, “isto é, como uma maneira particular de 

observar que foi atualizada em detrimento de outras observações possíveis” (tradução 

nossa) (RAUPP, 2015, p.104). 

HC 69904 15/12/1992 E 

HC 72868 29/08/1995 B 

HC 72993  31/10/1995 C 

HC 74042  11/03/1997 B 

HC 74874 10/06/1997 B 

HC 75238  23/09/1997 B 

HC 84219 16/08/2005 D 

RHC 86888  08/11/2005 E 

HC 87614  03/04/2007 C 

HC 97621  12/06/2009 D + E + F 

HC 98360  14/08/2009 D + E + F 

RE 612862 
AgR 01/02/2011 F 
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A partir daí buscamos, então, problematizar as distinções operadas pelo Sistema 

para observar a necessidade de aplicação ou não de certas garantias às medidas de 

segurança. Nesse momento objetivamos, pois, principalmente identificar quais são as 

implicações, positivas e negativas, das distinções  realizadas pelas observações do 

Tribunal. 
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11.   A pesquisa empírica - resultados  

 

Neste capítulo apresentaremos os resultados da pesquisa empírica realizada. Ele 

será dividido em duas partes, a primeira trata dos acórdãos em que fora posta em pauta a 

ilegalidade da aplicação ou modificação da medida de segurança pelo Tribunal de ofício 

quando houvesse apenas apelação do réu e a segunda parte consiste na análise do acórdão 

que representa um ponto de virada do posicionamento do STF acerca da 

inconstitucionalidade da indeterminação temporal das medidas de segurança. 

 

11.1  A ilegalidade  de aplicação ou modificação da medida de segurança pelo 

Tribunal de ofício quando houve apenas apelação do réu  

 

O maior  grupo de acórdãos selecionados  a partir dos critérios estabelecidos no 

capítulo anterior é composto por 29 decisões em que fora posta em pauta  a 

impossibilidade de aplicação ou modificação da medida de segurança pelo Tribunal de 

ofício  quando houve apenas apelação da defesa.  É possível, é legal ao Tribunal da 

segunda instância  aplicar, na apelação da defesa, de ofício,  uma medida de segurança ao 

réu mesmo tendo havido trânsito em julgado da sentença para a acusação? Esse é o 

questionamento com o qual os ministros do Supremo Tribunal Federal se depararam em 

todos esses acórdãos. 

Tal questionamento levava a outra indagação, essa  sobre a existência, ou não, de  

violação a um dos princípios consagrados no Direito Processual Penal, que é o princípio da 

proibição da reformatio in pejus, segundo o qual  a situação do réu não pode ser agravada,  

em sede recursal, quando somente ele interpôs o recurso contra a decisão, ou seja, quando 

essa transitou  em julgado para a acusação.   

Com a previsão do instituto das medidas de segurança no Código Penal de 1940,  a 

doutrina jurídica brasileira inicialmente negava a aplicação do princípio da reformatio in 

pejus  para as medidas de segurança. Nesse sentido,  o voto do Ministro do STF  

Philadelpho  Azevedo  no Habeas Corpus nº  28.635 , julgado em  10 de abril de 1944: 

“E’ certo que a tão exclícita proclamação de voto à reformatio in 

pejus, opõem os autores embargos, quando se tratar de penas 

acessorias e, sobretudo, de medidas de segurança. 

Assim o afirmam explicitamente BENTO DE FARIA (Código de 

Processo vol. 2 pgs 206 a 208), SADY DE GUSMÃO (Cod. Proc. 
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pgs. 196) ESPINOLA FILHO (Cod. Proc. Penal vol. 3º pgs 491 e 

ATALIBA NOGUEIRA (op. cit. Ogs. 156), apoiando-se em 

procedentes da doutrina peninsular; não menos acorde é a 

jurisprudencia colhida pelos “Annali di diritto e procesura penale” 

(1933 pgs. 413 e 1936 pgs 554)” (BRASIL, 1944). 

Ainda em 1967, conforme o voto do Ministro Evandro Lins e Silva, no Habeas 

Corpus  nº 43969, julgado em 27 de abril de 1967, era predominante, na doutrina 

brasileira,  a concepção de que  a proibição da reformatio in pejus  não se estendia às 

medidas de segurança: 

“ E os doutrinadores se inclinam, em imensa maioria, por não se 

estender à medida de segurança a proibição da reformatio in pejus . 

Ao que nos conste, entre os nossos, só o Professor Frederico 

Marques opõe reparos à tese dominante, ao menos nos casos em 

que a imposição da medida, em grau de apelação, possa 

caracterizar ofensa ao princípio do contraditório”  (BRASIL,1967). 

A tese do Professor Frederico Marques a que fez referência o  Ministro Evandro 

Lins e Silva no trecho do seu  voto ora transcrito  merece aqui  destaque na medida que se 

insere em uma outra ordem de argumentos  (que não referentes diretamente à  reformatio 

in pejus) que poderiam ser utilizados para defender a ilegalidade da aplicação,  pelo 

Tribunal, de medida de segurança quando houvesse apenas apelação do acusado. 

Também nessa outra ordem de argumentos, insere-se a alegação de que contra a 

aplicação da medida de segurança pelo juízo da execução, após o trânsito em julgado da 

condenação, era cabível  a interposição, pelo acusado, de recurso em sentido estrito e, 

dessa forma, havendo  a aplicação do instituto, de ofício,  pelo tribunal de segunda 

instância, haveria supressão de instância, o que tornaria ilegal a medida de segurança 

aplicada. Esse argumento mostra-se em evidente oposição ao argumento de que seria legal 

a medida de segurança  aplicada em sede recursal uma vez que  ela pode ser imposta 

inclusive após o trânsito em julgado da sentença, pelo juízo da execução.  

Relevante ainda apontar que o princípio da proibição da reformatio in pejus  já 

estava expresso no Código de Processo Penal de 1941, no artigo 617 , segundo o qual  “O 

tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, 

no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu 

houver apelado da sentença”. 

O artigo 617 do CPP  não fazia e não faz, todavia, menção expressa às medidas de 

segurança. O artigo processual penal, silenciando sobre elas, gerava interpretações 

diversas, havendo, como veremos na tabela que se segue, votos de ministros do STF que, 



 
 

173 
 

enfatizando que a medida de segurança não era pena, mas sim tratamento,  negavam a 

extensão da aplicação do artigo 617 às medidas de segurança e também votos que, por 

outro lado, enfatizando que as elas geravam um cerceamento da liberdade do indivíduo, 

aplicavam o artigo. 

Em 3 de dezembro de 1969  foi, no entanto,  editada a Súmula 525 do STF, que  

estabelecia que “ a medida de segurança não será aplicada em segunda instância, quando 

só o réu tenha recorrido”. Essa súmula veio a se tornar uma das principais referências no 

assunto. No período que começa a partir dela e se estende  até a reforma do Código Penal 

de 1984, não encontramos nenhum voto sequer que fora a favor da aplicação, de ofício,  da 

medida de segurança pelo tribunal de segunda instância em apelação somente da defesa.   

Relevante, ainda, salientar  que a reforma do Código Penal trouxe importantes 

alterações para o regramento do instituto das medidas de segurança, com destaque para a 

superação do sistema duplo binário, que permitia a aplicação da medida de segurança a 

indivíduos considerados imputáveis e perigosos.  Após essa reforma, emergiu o 

entendimento, entre os juristas, de que a Súmula 525 do STF não se aplicaria para os casos 

em que o tribunal de segunda instância promovesse a substituição da pena privativa de 

liberdade, imposta ao indivíduo considerado  semi-imputável, por medida de segurança. 

Nesse sentido, o posicionamento do jurista Júlio Mirabete: 

“quando da vigência da lei anterior, o STF editou a Súmula 525 em 

que se impedia a aplicação da medida de segurança ao imputável e 

ao chamado “semi-imputável” em segunda instância quando apenas 

o réu recorria da decisão. Nos termos da lei vigente, porém, nada 

impede que se opere a substituição da pena privativa de liberdade 

por medida de segurança em 2ª instância em recurso exclusivo da 

defesa, pois que determinada no interesse curativo do semi-

imputável” (1991, pp.346 e 347, apud BRASIL, 1992, p.178). 

Também nesse sentido, conforme informações obtidas do acórdão em HC nº 

69.568, julgado em 1992 pelo STF, vinha se posicionando a  jurisprudência do STJ, a 

exemplo da ementa seguinte, transcrita no parecer do procurador de justiça Adolpho 

Lerner constante no acórdão nº 69.568 do STF:  

“ “No sistema da nova parte geral do Código penal é possível a 

substituição da pena pela medida de segurança do art. 98 do Código 

Penal em sede de apelação, ainda quando esta seja a da defesa, não 

se aplicando a Súmula 525 do STF, elaborada quando vigente o 

sistema do duplo binário” ( Recurso Especial nº 1732-RS-6º. 
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Câmara, unânime, 20 de março de 1990, rel. Min. Dias Trindade) ” 

(BRASIL, 1992, p.179). 

Para a análise, pois,  dos 29 acórdãos em que fora posta em pauta  a impossibilidade 

de aplicação ou modificação da medida de segurança pelo Tribunal de segunda instância, 

de ofício,  quando houve apenas apelação da defesa, buscamos inicialmente identificar os 

argumentos mobilizados pelos ministros para fundamentarem suas decisões. Foram então, 

no primeiro momento, separados dois grandes grupos de argumentos: o grupo A, com 

todos os argumentos mobilizados para fundamentarem decisões favoráveis à intervenção 

do Estado,  e o grupo B, com os argumentos que fundamentaram as decisões contrárias à 

intervenção do Estado. 

 Feita essa primeira grande divisão dos argumentos, passamos, então, a agrupá-los 

conforme suas semelhanças e diferenças entre si. No grupo A, foram, pois, identificados 4 

subgrupos: A.1, A.2, A.3 e A.4 . No subgrupo A.1 estão os  argumentos que, sem reforçar 

a racionalidade penal moderna,  afirmam que não houve reformatio in pejus  ou que o 

princípio da vedação da reformatio in pejus não é aplicado para as medidas de segurança. 

Abaixo segue um exemplo de argumento inserido nesse subgrupo: 

“ Na hipótese, o que impôs o juizo ad quem  foi  medida de 

segurança, que no sistema do novo direito, não constitui 

penalidade. 

Daí, ensinar Bento de Faria (liv. cit., vol. cit. p. 207-208) não ter 

aplicação a vedação da reformatio in pejus  a aplicação de medida 

de segurança “por não ser pena, mas um provimento 

administrativo, sem caráter penal. O caso não comporta o apelo 

extremo, de que não conheço, preliminarmente.” (BRASIL, 1952, 

p.8) 

   Afirmamos que esses argumentos não reproduzem a racionalidade penal moderna 

porque eles não trazem, ao menos explicitamente, elementos que substancializam o 

conceito de pena ou de punição. Ora, apesar de compararem a medida de segurança com a 

pena e de afirmarem que uma não se equivele à outra, eles não nos dizem o que  a pena é 

ou o que ela deve ser  em sua substância.  

No subgrupo A.2 temos os argumentos que, expressamente atualizando a 

racionalidade penal moderna, afirmam que não houve reformatio in pejus,  de forma que o 

Estado não estaria impedido de intervir no caso aplicando ou modificando a medida de 

segurança em apelação exclusiva do réu. Por exemplo, seguem dois trechos desse 

subgrupo: 
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“[...] a  medida de segurança não é pena, por ele não é imposta 

castigo algum ao delinquente; é antes um meio de aperfeiçoar-lhe o 

tratamento para afeiçoar sua personalidade à vida social” 

(BRASIL, 1957,p.4). 

“O  tribunal entendeu que não havia agravaçaõ da pena. O Código 

Penal distingue , nitidamente, a pena da medida de segurança. Das 

penas trata no Título V, ao passo que, das medidas de segurança, se 

ocupa no Título VI, não lhes emprestando carater de punição, mas 

de providência destinada à reeducação do delinquente e a evitar a 

sua periculosidade depois da pena terminada” (BRASIL, 

1948,p.73). 

É possível identificar uma atualização da racionalidade penal moderna  nesse 

subgrupo de argumentos na medida em que a distinção operada para se verificar a 

ocorrência da reformatio in pejus  fora a seguinte:  “uma intervenção estatal  que visa a 

algo positivo ao delinquente”  versus “ uma intervenção estatal que não visa a algo 

positivo ao delinquente” . A medida de segurança estaria no primeiro lado da distinção 

enquanto a pena estaria no segundo  lado .   

Reafirma-se , assim, a ideia de que  a pena não tem  como objetivo  alcançar efeitos 

positivos na pessoa do condenado. Segundo a lógica desses argumentos, a medida de 

segurança, por visar a algo benéfico ao indivíduo (e não ao seu sofrimento), não seria 

equivalente à pena e por isso não estaria  configurada a reformatio in pejus.  

Se, no entanto,  ao invés da distinção utilizada, os ministros tivessem feito a 

distinção “uma intervenção estatal  baseada na culpabilidade” versus “uma intervenção 

estatal não baseada na culpabilidade” o resultado prático seria o mesmo (no sentido  de não 

se aplicar a garantia jurídica) e o conceito negativo de punição não seria atualizado.   

O subgrupo A.3, por sua vez, é composto por argumentos que condicionam a 

inocorrência da reformatio  in pejus a uma limitação temporal da medida de segurança. 

Nesse subgrupo temos um argumento no sentido de que não   haveria ilegalidade na 

imposição da medida de segurança se o  período mínimo de duração da medida de 

segurança de internação  não excedesse ao tempo que fora fixado na sentença para a pena 

privativa de liberdade e também um argumento que restringe a duração da medida de 

segurança para tornar sua imposição pelo Tribunal  em conformidade com princípio da 

vedação da reformatio in pejus. Nesse sentido os trecho abaixo: 

“[...]é possível, em casos especiais como o presente, que o 

Tribunal, ao julgar apelação exclusiva do réu, substitua a pena 

privativa de liberdade aplicada ao semi-imputável por medida de 

segurança, no interesse do próprio paciente, mas de forma que o 
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período mínimo de internação não exceda ao que foi fixado na 

sentença para a pena privativa de liberdade” (BRASIL, 1997, p. 4). 

“Conciliando a vedação legal que não permite a exacerbação da 

sanção penal, com o aprimoramente da decisão, como ocorre nos 

autos, entendo que o Tribunal, em casos especiais, pode substituir a 

pena privativa de liberdade por medida de segurança, no interesse 

do próprio réu, mas de forma que o período de internação não 

ultrapasse o que foi fixado na sentença”  (BRASIL, 1992, p. 14). 

O subgrupo A.4  é composto por argumentos que justificam a imposição da medida 

de segurança pela própria sistemática da lei ou por necessidade de ordem pública ou defesa 

da sociedade. Por exemplo, o trecho abaixo:   

 “ Se o próprio Juiz da execução, isto é, já transitada em julgado a 

sentença condenatória, pode impor medida de segurança quando 

omissa tal sentença, é claro que o mesmo incumbe à instância de 

apelação, ainda que somente o réu haja recorrido. 

É a própria lei que obriga o Tribunal Superior a aplicar a medida de 

segurança, quando a tenha olvidado a primeira instância, haja ou 

não recurso do M. Público” (BRASIL,1954, p.297). 

O grupo B,  por sua vez, composto pelos argumentos contrários à intervenção do 

Estado,  é também  integrado por 4 subgrupos: o B.1,o B.2,o B.3 e o B.4. O subgrupo B.1 é 

composto, pois,  por todos os argumentos que, sem reforçar a racionalidade penal moderna 

(RPM)  afirmam que houve reformatio in pejus com a imposição da medida de segurança 

de ofício pelo Tribunal em apelação exclusiva do réu. Optamos por dividi-lo em dois 

grupos, um composto pela Súmula 525 do STF (B.1.2)  e  um outro residual (B.1.1), 

composto por todos os trechos que não a  súmula. Fizemos essa diferenciação para poder 

identificar a influência da súmula nos votos seguintes à sua aprovação. Esse subgrupo pode 

ser assim sintetizado: 

 

       B1.1. todos os outros argumentos que não 

a Súmula 525 do STF. 

 

       B1.2. Súmula 525 do STF. 

 

O subgrupo B.1, tal como o subgrupo  A.1, não traz, pois,  argumentos que dizem 

respeito a um  conceito substancializado de pena ou de punição. Eles podem ser 

considerados subgrupos antitéticos  na medida em que  ambos não reforçam a 

Houve reformatio in pejus 

+ 

Argumentos que não reforçam a RPM 
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racionalidade penal moderna e defendem teses opostas ( segundo o grupo B.1 houve 

reformatio in pejus e  segundo o grupo A.1  não houve ou não se aplica o princípio da 

vedação da reformatio in pejus). Um exemplo de trecho  inserido, pois,  no subgrupo B1.1  

segue abaixo:  

“A colenda Câmara Criminal impôs uma medida de segurança 

apenas em face da apelação do réu. Provocada assim ùnicamente 

pelo réu, raia reformatio in pejus a decretação da medida de 

segurança, violando, pois, o previsto no art. 617 do Código de 

Processo Penal.”  (BRASIL, 1964, p. 3). 

O subgrupo B.2 é composto, por sua vez, por argumentos que afirmam que houve 

reformatio in pejus  e que realçam, como  fundamento desse entendimento,  o cerceamento 

de liberdade provocado pela medida de segurança. Segue, pois, um exemplo de argumento 

inserido nesse subgrupo: 

“Embora se trata de medida de segurança, que obedece a outras 

inspirações, importa, entretanto, numa coação à liberdade de 

locomoção e não é indispensável que a coação seja de caráter 

penal, para que se dê o habeas corpus. 

De modo que se o Juiz da 1ª instância não deu a medida de 

segurança e o Promotor não recorreu, só tendo havido apelação do 

réu, a instância superior, reformando a decisão para aplicar a 

medida de segurança, realizou uma reformatio in pejus.” (BRASIL, 

1948, p.80). 

Nesse subgrupo é possível, pois, identificar que a necessidade de aplicação do 

princípio da vedação da reformatio in pejus  fora observada utilizando-se da seguinte 

distinção “uma intervenção estatal  que implica restrição à liberdade ” versus “ uma 

intervenção que não implica cerceamento da liberdade ”. Como possível ponto cego  dessa 

observação nos reportamos às sanções  que não implicam cerceamento de liberdade  da 

pessoa condenada, como  a multa. Realizando, pois,  unicamente  essa distinção, talvez 

essas sanções  não fossem amparadas pela garantia da vedação da reformatio in pejus. 

Também as sanções de que resultam um menor cerceamento da liberdade, 

comparativamente à pena de prisão e à medida de segurança de internação,  não seriam 

necessariamente amparadas pela garantia da proibição da reformatio in pejus  ao se utilizar 

unicamente a dintinção operada pelo grupo de argumento B.2. Inclusive parece-nos
109

 que 

o parâmetro utilizado para se adotar o cerceamento da liberdade do indivíduo  como 

critério a justificar a necessidade de aplicação de alguma garantia penal  fora a exclusão 

                                                           
109

 Trata-se, pois, de uma das perguntas e hipóteses que surgiram analisando nosso corpo empírico. 
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social provocada pela  pena modelo da racionalidade penal moderna que é a pena de 

prisão. Ou seja, a lógica por detrás do grupo B.2  seria, segundo nos parece, a seguinte:  

porque a medida de segurança detentiva restringe a liberdade de forma tão hostil como a 

prisão, ela exigiria a aplicação da garantia.  

O grupo de argumentos B. 3   é, por sua vez,  composto  por argumentos que 

apontam que houve reformatio in pejus  e utilizam como fundamento para esse 

entendimento uma comparação da duração da pena e da medida de segura. Nesse grupo 

temos tanto argumentos que indicam que a medida de segurança imposta pelo Tribunal 

agravou a situação da pessoa condenada porque sua duração mínima é maior do que a 

duração da pena fixada (ou que deveria ter sido fixada na condenação) como também um 

argumento no sentido que a medida de segurança seria inclusive pior do que a pena porque 

pode ser estendida indefinidamente. Seguem dois extratos de argumentos desse subgrupo:  

“Além disso, conforme bem ressalta o minucioso parecer do 

Ministério Público, a “afirmação da semi-imputabilidade traz como 

consequência a redução da pena de um a dois terços prevista no art. 

26, parágrafo único , do Código Penal, que configura um poder-

dever para o juiz, que deve levar em consideração o grau de 

diminuição da responsabilidade do agente”. No caso, acrescenta o 

parecer que não houve essa redução que, ainda que fosse aplicada 

no fato mínimo de um terço sobre a pena de quartro anos (1a e 4 

m), já abrandaria para dois anos e oito meses, portanto em patamar 

inferior ao prazo mínimo de três anos estabelecido para a 

internação” (BRASIL,1997, p.3). 

“(...)poder-se-ia argumentar que, sendo o réu condenado em 1a. 

Instância a quatro anos de reclusão, e tendo a 2ª. Instância reduzido 

a pena a dois anos e oito meses, usando da faculdade do art. 22, 

parág. único do CPB, e imposto a medida de segurnaça de no 

mínimo um ano em colônia agrícola , a situação do paciente estaria 

aliviada, em vez de agravada. Entretanto, sabe-se que a medida de 

segurança dificulta muito mais a liberdade, pode ser estentida 

indefinidamente e, da maneira como foi posto, ultrapassou o pedido 

do Ministério Público  e furtou-se ao crivo do contraditório” 

(BRASIL, 1984, p.4). 

 Esse grupo de argumentos deve ser, pois,  pensado em contraposição ao grupo de 

argumentos A.3,  os quais, por seu turno,  defendem que, uma vez havendo restrições de 

ordem temporal na duração das medidas de segurança , sua  imposição pelo Tribunal 

estaria em conformidade com o princípio da vedação da reformatio in pejus. O critério em 

pauta no subrugrupo B.3 e no subgrupo A.3 é o mesmo: uma comparação da duração da 
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pena e da duração da medida de segurança para se constatar se houve ou não violação à 

reformatio in pejus.   

Cumpre então apontar que em  todas as decisões que utilizam esse critério temporal 

a medida de segurança imposta pelo Tribunal fora detentiva. Questionamos, então,  se as 

decisões teriam sido as mesmas se a espécie de medida de segurança imposta fosse de uma 

espécie  que cerceasse menos a liberdade do indivíduo, como o tratamento ambulatorial.     

O subgrupo B.4, último subgrupo do grupo de argumentos contrários à intervenção 

do Estado, é composto,  por sua vez,  por todos os argumentos que gravitam em torno da 

questão da recorribilidade das decisões. Segue, pois, um exemplo de trecho inserido nesse 

subgrupo:  

“Por fim, não importando agora digressões sôbre a natureza da 

medida de segurança, o certo é que o nosso direito optou por 

submeter sua aplicação a uma decisão jurisdicional, o que importa 

em assegurar ao acusado tôdas as garantias processuais devidas. 

Ora, a tese corrente, admitindo sua imposição pelo Tribunal, 

suprindo ex officio  omissão do Juízo, implica, para o paciente, na 

supressão de uma instância, privando-o do recurso em sentido 

estrito, cabível pelo art. 581, XIX, do Cód. Proc. Penal, da decisão 

que decretar medida de segurança depois de passar a sentença em 

julgado” (BRASIL, 1967, pp.6 e 7). 

Nenhum dos argumentos que fundamentaram as decisões contrárias à intervenção 

do Estado expressamente atualizaram a racionalidade penal moderna. Não temos, assim, ao 

menos nesses 29 acórdãos, verificada nossa hipótese de pesquisa de que a aplicação de 

garantias penais às medidas de segurança tem sido feita  por meio da mobilização de 

argumentos que atualizam o conceito de punição da racionalidade penal moderna. Cumpre, 

todavia, apontar não se tratam de variações inovadoras do Sistema de Direito Criminal uma 

vez que o conceito dominante de punição  não é combatido por essas comunicações.  

Uma vez apresentados e problematizados os argumentos encontrados nos 29 

acórdãos analisados, cumpre então, nesse momento, apresentar a tabela elaborada com a 

identificação de cada argumento mobilizado para fundamentar as decisões favoráveis ou 

contrárias à intervenção do  Estado pela aplicação ou modificação da medida de seguança 

de ofício pelo Tribunal em apelação exclusiva do acusado. 

Nas quatros primeiras colunas da tabela, temos, respectivamente,  a identificação do 

acórdão, a unidade federativa de origem, a data do julgamento e a informação se o acórdão 
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foi ou não favorável à intervenção do  Estado.  Debaixo da identificaçãos dos acórdãos, por 

sua vez,  estão enumerados os votos expressos em cada acórdão.Optamos por não 

apresentar os nomes dos ministros votantes  porque seus votos foram concebidos no seio 

desta pesquisa  como comunicações do Sistema de Direito Criminal.   Cumpre, ainda,  

ressalvar que a quantidade de votos expressos não se equivale à quantidade de votos 

realmente contabilizados, de forma que o resultado com a soma dos votos expressos não 

necessariamente se equivale ao resultado do acórdão.  

Após a coluna com a indicação dos posicionamentos dos acórdãos e de cada um dos 

votos expressos acerca da possibilidade de intervenção do Estado, passamos a indicar  se 

houve ou não mobilização de algum dos grupos de argumentos  que acabamos de 

apresentar (A.1, A.2,A.3,A.4.,B.1.1,B.1.2,B.2,B.3,B.4). Indicamos também , na tabela, se 

os votos fizeram, referendando,  alguma referência  a um outro voto expresso no acórdão.  

Relevante  também apontar que alguns votos expressos não se manifestaram sobre a 

possibilidade de aplicação da medida de segurança,de forma que sua análise ficou 

prejudicada. Houve, igualmente, alguns acórdãos que não nos forneceram dados 

suficientes para  identificar seu posicionamento sobre a possibilidade de intervenção do 

Estado. É o caso dos acórdãos, por exemplo, em que mais de uma questão estava em jogo 

para a concessão da ordem de Habeas Corpus e  havia algum  voto expresso que não se 

posicionara particularmente sobre  a questão da aplicação da medida de segurança  (mas 

posicionara-se a favor da concessão da ordem) e no final do acórdão apenas constava a 

informação de que os ministros tinham ou não votado pelo provimento. Segue, pois, a 

tabela. 

 

 

 

 

Acórdão UF Julgamento Pode int.? Referência a.1 a.2 a.3 a.4 b.1.1 b.1.2 b.2 b.3 b.4

HC 28635 DF 12/04/1944 NÃO

voto 1 não x x
voto 2 não voto 1 x x
voto 3 não voto 1 x x
voto 4 não voto 1

voto 5 não x
voto 6 não voto 1

HC 30260 DF 26/05/1948 SIM

voto 1 sim X

voto 2 sim voto 1 X
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Acórdão UF Julgamento Pode int.? Referência a.1 a.2 a.3 a.4 b.1.1 b.1.2 b.2 b.3 b.4

HC 30335 RJ 16/06/1948 SIM

voto 1 não X X

voto 2 sim X

voto 3 sim voto 2 X X

voto 4 não voto 1 X

voto 5 sim voto 2 X

voto 6 sim X

voto 7 não voto 1 X

voto 8 não voto 1 X

voto 9 sim voto 2

HC31997 DF 30/04/1952 SIM

voto 1 sim X X

RE 20612 SP 10/06/1952 SIM

voto 1 sim X

voto 2* não

HC 32929 SP 07/04/1954 SIM

voto 1 não X X

voto 2 sim X

voto 3* sim

voto 4 sim voto 2

voto 5* sim

voto 6 sim voto 2

voto 7 sim voto 2

voto 8 sim voto 2

HC 34763 RS 10/04/1957 SIM

voto 1 ** sim X

voto 2 sim X X

voto 3 sim voto 2 X

voto 4 não voto 1 X

HC 34742 DF 10/04/1957 SIM

voto 1 SIM X X

HC 38107 SP 05/07/1961 SIM

voto 1 sim X X

RE 55329 RS 21/08/1964 PREJ.

voto 1 não X

voto 2 prej.

HC 43894 GB 13/04/1967 PREJ.

voto 1 não X

 voto 2 prej.

HC 44028 GB 27/04/1967 NÃO

voto 1 sim X X

voto 3 não X

HC 43969 GB 27/04/1967 NÃO

voto 1 não X X

voto 2 não voto 1 (-) X

voto 3 não voto 1

voto 4 não voto 1 X

voto 5 não voto 1 X X
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Por meio dessa tabela é possível observar como dos 29 acórdãos,  apenas 10 se 

posicionaram pela legalidade da aplicação da medida de segurança, tendo havido 

unanimidade em 6 desses 10 acórdãos. Outras duas importantes informações obtidas é a 

consideração de que já nos primeiros anos de existência do instituto das medidas de 

Acórdão UF Julgamento Pode int.? Referência a.1 a.2 a.3 a.4 b.1.1 b.1.2 b.2 b.3 b.4

RE 63092 RS 23/02/1968 NÃO

voto 1*** não X X X

RE 63207 GB 24/09/1968 NÃO

voto 1 não X

HC 45545 GB 09/12/1968 NÃO

voto 1 não X

HC 48110 GB 18/08/1970 NÃO

voto 1 não X

HC 47873 GB 21/08/1970 NÃO

voto 1 não X

HC 48638 RJ 26/04/1971 NÃO

voto 1 não X

HC51868 RJ 26/03/1974 NÃO

voto 1 não X

HC 56823 GO 06/03/1979 NÃO

voto 1 não X X

HC 57478 BA 12/02/1980 NÃO

voto 1 não X X X

HC 62353 RS 06/11/1984 NÃO

voto 1 não X X X

HC 65732 SP 04/03/1988 NÃO

voto 1 não X

HC 69568 RJ 27/10/1992 SIM

voto 1 sim X

voto 2 sim voto 1 X

HC 72868-5 SP 29/08/1995 NÃO

voto 1 não X X

HC 74042-1 SP 11/03/1997 NÃO

voto 1 não X X X

HC 74874 SP 10/06/1997 NÃO

voto 1 não X X X X

HC 75238-1 SP 23/09/1997 SIM

voto 1 sim X X

TOTAL 5 8 3 9 13 11 13 3 11

(-) com ressalvas

* votos que não mobilizaram nenhum argumento 

**voto que apesar de comunicar que o Estado pode intervir, revogou a medida de segurança imposta 

pelo Tribunal fundamentando que o art. 751 do CPP não havia sido observado no caso. 

***voto contraditório

LEI 7.209 , de 1984, entra em vigor

Súmula 525 do STF é aprovada
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segurança no ordenamento jurídico brasileiro encontramos votos de ministros do STF se 

posicionando a favor da ilegalidade da aplicação da medida de segurança de ofício  pelo 

Tribunal de segunda instância em apelação exclusiva do réu e a informção de que ainda na 

década de 1990 encontramos votos favoráveis à intervenção do Estado nessas 

circunstâncias. 

Observamos também que no período que vai de 1968, ou seja, em um período 

anterior  à emergência da reforma psiquiátrica brasileira e ainda quando vigia o sistema 

duplo binário para as medidas de segurança, até 1992, todos os acórdãos foram, com 

unanimidade, a favor da ilegalidade da aplicação da medida de segurança.  Importante 

ainda, para a análise dessa tabela, ter em consideração a súmula 525 do STF , que fora 

editada em dezembro de 1969 e que expressamente negou a aplicação da medida de 

segurança em segunda instância quando só o réu tivesse recorrido. 

A existência de acórdãos aprovados na década de 1990 (ou seja, depois da vigência 

da Lei.709 de 1984) que se posicionaram favoravelmente à intenvenção do Estado pela 

imposição da medida de segurança nos remete ao posiconamento doutrinário que surgiu 

após a reforma do Código Penal de 1984 que defendia que a súmula 525 do STF não se 

aplicava para os casos de substituição da pena privativa de liberdade pela medida de 

segurança para os  indivíduos considerados  semi-imputáveis.  

Relevante, então,  destacar que os dois acórdãos que se posicionaram na década de 

1990 favoravelmente à imposição da medida de segurança pelo Tribunal são os únicos 

acórdãos que apresentaram argumentos do grupo A.3, que são aqueles que condicionam a 

incorrência da reformatio in pejus  a uma limitação temporal da medida de segurança. Essa 

limitação de ordem temporal  não deixa, por sua vez, de configurar um avanço desses 

acórdãos em termos de limitação da intervenção do Estado comparativamente aos acórdãos 

que simplesmente negavam a ocorrência da reformatio in pejus..  

Cumpre, ainda, destacar que  década de 1990 é um período em que a reforma 

psiquiátrica já havia emergido no cenário nacional.  As duas primeiras Conferências 

Nacionais em Saúde Mental são  inclusive de 1987 e 1992.  A emergência dos argumentos 

do tipo A.3 vai, dessa forma, ao encontro da nossa hipótese de pesquisa de que os novos 

entendimentos em saúde mental produzem ressonâncias no sistema de direito criminal e 

dentre essas ressonânicas está o entendimento que visa assegurar ao indivíduo com 

transtorno mental autor de um deleito as mesmas garantias que regem a aplicação e 

execução das penas dos indivíduos considerados penalmente responsáveis.   
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Não deixamos, todavia, de constatar que  algumas ressalvas devem  ser feitas 

quanto à essa hipótese de pesquisa uma vez que algumas garantias que não estavam 

expressamente previstas no regramento das medidas de segurança, como a proibição da 

reformatio in pejus, foram aplicadas em um período ainda anterior à emergência da 

reforma psiquiátrica brasileira, o que nos obriga a ter a cautela de não associar 

automaticamente a aplicação de garantias penais às medidas de segurança às demandas da 

reforma psiquiátrica. 

 

11.2 A inconstitucionalidade da indeterminação temporal das medidas de 

segurança 

 

A questão acerca da inconstitucionalidade da indeterminação temporal das medidas 

de segurança teve, ao menos com relação ao Supremo Tribunal Federal, um ponto de 

virada com o acórdão em HC nº 84.219, de 2005. 

No julgamento do HC 84.219, o STF determinou, pela primeira vez nesse tribunal, 

uma limitação temporal máxima para a duração das medidas de segurança,  estendendo a 

elas a garantia constitucional de abolição das penas de caráter perpétuo . Trata-se de um 

acórdão de grande importância no seio desta pesquisa por três razões. Primeiro por ser a 

indeterminação temporal das medidas de segurança, tradicionalmente, a principal e mais 

distintiva característica das medidas de segurança, quando comparadas com as penas. 

Segundo, por ser a indeterminação uma consequência natural do principal fundamento do 

instituto, que é a periculosidade do indivíduo (a previsão de um limite máximo de duração 

da medida, nesse sentido, parece deturpar o próprio instituto) . E terceiro, por representar, 

esse acórdão, uma mudança de entendimento do tribunal.  

Segundo informações do acórdão, no caso que motivou a impetração do HC 

84.219,  a paciente estivera sob a custódia do Estado em decorrência de imposição de 

medida de segurança de internação em manicômio judiciário  por mais de 30 anos. A 

impetração  pleiteava, então, a abolição da medida de segurança, alegando que esta deveria 

se submeter ao limite de 30 anos, previsto no Código Penal, sob pena de violação ao artigo 

5º, inciso XLVII, alínea b, da Constituição da República, que veda as penas de caráter 

perpétuo.  Foram também citados, pela impetração, o  artigo 183 da Lei de Execuções 
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Penais e precedentes do Superior Tribunal de Justiça nos quais a medida de segurança 

havia sido balizada pela duração da pena  imposta ao réu. 

Conforme, ainda, dados do acórdão, a petição de habeas corpus sustentava que 

“mesmo persistindo a doença mental e havendo a necessidade de tratamento após a 

declaração da extinção da punibilidade, este deve ocorrer em hospital psiquiátrico da rede 

pública, cessada a custódia” (BRASIL, 2005, p.286).  A impetração também afirmava que 

a paciente,  após sua remoção  para o hospital da rede pública, “deverá ser submetida a 

tratamento adequado de forma a possibilitar a futura transferência para colônia de 

desinternação progressiva, ressaltando-se que, embora a internação haja perdurado por 

todo esse tempo, o tratamento mostrou-se ineficaz” (2005, p.286). 

Importante aqui ressaltar que a menção à desinternação progressiva  nos remete ao 

fato de que em 2005, ano do acórdão, a reforma psiquiátrica brasileira já tinha obtido 

vários avanços, alterando práticas e mentalidades na área da saúde mental. Dentre os 

avanços,  com destaque as políticas em prol da superação do modelo hospitalocêntrico, 

como a desinternação progressiva. 

O primeiro voto expresso no acórdão, do ministro Marco Aurélio,  manifesta-se, 

pois,  pela aplicação tanto do artigo 75 do Código Penal, que estabelece que “o tempo de 

cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 (trinta) anos”, 

como da garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XLVII, alínea b, que proíbe 

penas de caráter perpétuo”. 

Aponta o voto que “a indeterminação da custódia, ainda que implementada sob o 

ângulo da medida de segurança”, equivale-se à prisão perpétua, que é constitucionalmente 

vedada. Realça o voto, que “ a paciente está sob custódia do Estado, pouco importando o 

objetivo, há mais de trinta anos, valendo notar que o pano de fundo é a execução de título 

judiciário penal condenatório” (2005, p.290). 

O voto faz, ainda, menção ao artigo 183 da Lei de Execução Penal que dispõe sobre 

a substituição da pena por medida de segurança durante a execução da pena privativa de 

liberdade quando sobrevenha doença mental ou perturbação da saúde mental do 

condenado. Nesse caso, aponta o ministro, o período da medida de segurança fica 

delimitado uma vez que a medida de segurança imposta não pode se mostrar 
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“relativamente à liberdade de ir e vir, mais gravosa do que a própria apenação” (2005, 

p.290). 

O ministro Marco Aurélio afirma, ainda, em seu voto, que  o parágrafo 1º do artigo 

97 do Código penal que prescreve que a medida de segurança será por tempo 

indeterminado, até que se verifique, por perícia médica, a cessação da periculosidade, deve 

ser interpretado de forma teleológica e sistemática, “ atentando-se para o limite de trinta 

anos fixado pelo legislador ordinário, tendo em conta a regra primária vedadora da prisão 

perpétua”. Caso contrário, segundo o ministro,  o preceito deveria ser declarado 

inconstitucional (2005, p.290). 

Antes de passarmos para os próximos votos, cumpre fazer duas observações. 

Primeiramente, cabe apontar a referência “à liberdade de ir e vir”, feita pelo ministro 

quando discorria sobre o artigo 183 da LEP, como critério a ser utilizado para auferir e 

impedir que a medida de segurança, que substituíra a pena,  seja mais gravosa que esta. A 

segunda observação se refere, por sua vez,  ao fato de o ministro ter se referido à garantia 

constitucional que veda penas de caráter perpétuo, como a garantia que veda prisões 

perpétuas, como se pena fosse, pois,  sinônimo de prisão. Esses dois argumentos nos 

remetem, pois, à racionalidade penal moderna. 

O segundo voto expresso no acórdão, do ministro Eros Grau, apenas fez menção à 

existência de um precedente na história da artista francesa Camille Claudel (2005, p.291).  

No mais,  acompanhou o voto do ministro Marco Aurélio, sem nada acrescentar. 

O terceiro voto é do ministro Sepúlveda Pertence. É o maior voto do acórdão, com 

uma argumentação mais aprofundada e de maior interesse para esta pesquisa (o que se deu 

justamente por ter mobilizado mais argumentos).  

Para justificar a aplicação, ao caso, do artigo 75 do Código Penal, que prevê um 

limite de 30 anos para as penas privativas de liberdade  e do artigo 5º, inciso XLVII, alínea 

b, da Constituição da República, que proíbe penas de caráter perpétuo, o ministro buscou  

demonstrar as semelhanças entre a pena e as medidas de segurança, e assim o fez  

mobilizando argumentos que claramente reforçavam a racionalidade penal moderna. 

Vejamos. 

O ministro citou trabalho dos juristas Zaffaroni e Pierangeli para os quais a medida 

de segurança é formalmente penal, por estar prevista na lei penal, e materialmente 
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administrativa  “pois além de não poderem ser juridicamente chamadas de “sanções” –com 

características retributivas -, não se fundamentam na periculosidade em “sentido jurídico-

penal, isto é, a relevante probabilidade de que o sujeito cometa um delito”, mas sim 

naquela “entendida no sentido corrente da palavra, que inclui o perigo da autolesão, que 

não pode ser considerada delito” (2004, pp. 119 a121 apud, BRASIL, 2005, p.295).  O 

ministro aponta corroborar esse entendimento o fato de ser absolutória a sentença que 

aplica a medida de segurança. 

Ressalta, ainda, que,  segundo os juristas Zaffaroni e Pierangeli, a natureza 

administrativa “não pode levar-nos a ignorar que, na prática, elas podem ser sentidas 

como penas, dada a gravíssima limitação à liberdade que implicam” e que a forma penal 

torna a medida de segurança “muito mais severa e controlada do que uma internação em 

manicômio comum” (2004, pp. 119 a121, apud, BRASIL, 2005, p.295). 

Reforçando, ainda o entendimento de Zaffaroni e Pierangeli, o ministro Sepúlveda 

Pertence cita, em seu voto,  o jurista Luiz Flávio Gomes: 

“Na mesma linha, invocando lições de Fragoso, Antolisei, 

Hassemer e Muñoz Conde,  dentre outros, a opinião de Luiz 

Flávio Gomes,  para quem as penas e as medidas não “passam de 

duas formas de controle social (...) mais diferentes na aparência que 

na essência”, pois ambas implicam “ a privação ou restrição de 

direitos fundamentais” (1991, p.260, apud, BRASIL 2005, p. 296). 

Relevante também destacar a nota de rodapé nº 4, vinculada à citação do jurista 

Luiz Flávio Gomes de que  pena e medida de segurança são mais diferentes na aparência 

do que na essência. Nessa nota, o ministro afirma que  “Quiçá especificamente por esta 

razão as próprias Exposições de Motivos do Código Penal (nº87) ressaltam que, “na 

prática”, é “fração de pena” o que apenas “eufemisticamente” se denomina “medida de 

segurança” ( 2005, p.296). 

Após as citações, o ministro Sepúlveda Pertence conclui: 

“As penas, portanto, são em vários aspectos semelhantes às 

medidas de segurança, senão pela totalidade de seus fundamentos e 

finalidades, pelos traços de uniformidadde de seus regimes 

jurídicos, forma de persecução e efeitos práticos, que sempre 

resultam em especial prejuízo necessariamente aflitivo para o 

agente, “e o prejuízo” – conforme lição de Mueller – “ é 

penalidade”. 
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São peculiaridades que, ao lado de outras, fazem delas espécie de 

exercício do poder punitivo do Estado, no que se distanciam 

profundamente da simples interdição civil”  (2005, pp.296 e 297). 

Cumpre igualmente destacar a nota de rodapé nº 5, que fazia referência à afirmação, 

acima transcrita,  de que pena e medida de segurança “resultam em especial prejuízo 

necessariamente aflitivo” . O ministro afirma, pois, nessa outra nota de rodapé que  “ de 

fato, conforme assevera, Luiz Flávio Gomes, não há como negar que elas contituem um 

mal necessário “ para a cura” ou para “a sociedade, mas inegavelmente um mal” (1991, 

p.260, apud, BRASIL 2005, p. 296). 

O terceiro voto do acórdão ainda enfatizou alguns aspectos do regramento das 

medidas de segurança que corroboram o “caráter de  sanção penal” do instituto: o 

pressuposto, para sua aplicação, de um injusto penal; o condicionamento, da medida, à 

espécie da pena cominada ao fato previsto como crime; a possibilidade de detração; a 

previsão do artigo 96, parágrafo único do CP, segunda a qual, “extinta a punibilidade não 

se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta”. 

Focando na questão da extinção da punibilidade, o voto faz, então, referência ao 

acórdão em HC Nº 62.485, julgado em março de 1985 pelo STF, que limitou a aplicação 

do parágrafo único do artigo 96 do CP  aos casos de  aplicação simultânea da medida de 

segurança e da pena. O ministro salienta que o acolhimento desse precedente suprimiria a 

eficácia do  parágrafo único do artigo 96 do CP com  a reforma do Código Penal de 1985. 

O ministro  aponta, ainda, que  o equívoco desse precedente fora julgar que a extinção da 

punibilidade pressupunha uma pena de natureza corporal, o que não ocorria no caso na 

medida que em que a pena privativa de liberdade havia sido substituída pela medida de 

segurança de liberdade vigiada. 

O ministro realça, então, que “ a punibilidade não se confunde – e nem pressupõe –

a aplicação de pena, em seu sentido estrito” (2005, p.298). Cita, ainda, o jurista René  

Dotti: 

“conforme asseveré René Dotti, poderia “soar estranha a 

conclusão de que também os inimputáveis (...) estariam submetidos 

a uma forma especial de ‘punição’, quando, ao reverso, devem ser 

objeto de medidas curativas”, mas “punibilidade e pena envolvem 

natureza e conceito muito distintos”, como se infere da 

possibilidade de “haver ilícito sem aplicação da pena, como nas 

hipóteses dos arts. 121, §5º,;129,§8º; 140,§1º; 181; 142, parág. ún. 
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E 348, §2º do CP (...)” (2001, p.669, apud, BRASIL, 2005, pp.298 

e 299). 

 O ministro salienta, também, que a punibilidade não depende da reprovabilidade 

do fato ao agente, o que  pode ser observado, ressalta o voto,   pelo reconhecimento da 

extinção da punibilidade dos atos infracionais e pelo artigo 43, inciso II do CPP (revogado 

em 2008) que dispunha que a denúncia ou queixa poderia ser rejeitada quando  já estivesse 

extinta a punibilidade. O ministro faz, ainda,  referência a dois precedentes do STF, da 

década de 1990, nos quais o tribunal reconheceu a extinção da punibilidade quando 

aplicada medida de segurança . 

Outro argumento também utilizado no terceiro voto fora a referência ao fato de que 

a  jurisprudência do STF tem tratado o instituto das medidas de seguança como se fosse  

realmente de natureza penal. Segundo o voto, a jurisprudência do tribunal:  

“parece ir além da incostestável forma penal – que per si, já basta 

para tê-las como uma forma de sanção penal – e reconhece um 

verdadeiro conteúdo penal nas medidas de segurança, como ao 

firmar a retroatividade da L. 7.209/84, que aboliu as medidas de 

segurança aos imputáveis (RHC 62.433, 2ª T., 1.3.85, Rezek, RTJ 

115/142; HHCC 70.659 2ª T., 9.11.93, Celso, DJ 28.4.95; 68.450, 

1ª T., 12.3.91, Sydney, DJ 5.4.91; 62.947,1ª T., 16.8.85, Mayer,  

DJ 13.9.85; RE 105.306,2ª T., 26.2.85, Aldir, DJ 22.3.85)” 

(2005,p.299) . 

Por último, após destacar que as Constituições de Portugal e de Cabo Verde 

limitam temporalmente as medidas de segurança, o terceiro voto ressalva  que, apesar da 

Constituição da República brasileira  não ter expressamente se referido às medidas de 

segurança quando dispôs sobre a vedação das penas de caráter perpétuo, a elas se referia 

implicitamente:  “ao vedar as penas de caráter perpétuo, quis a Constituição de 1988 (art. 

5º XLVII, b) se referir às sanções penais e, dentre elas, situam-se as medidas de 

segurança”. O ministro cita, então,  novamente, Zaffaroni e Pierangeli:  

Donde a afirmaçãode Zaffaroni e Pierangeli – que se alinham aos 

votos dos em. Ministros que me antecederam -, segundo a qual não 

“ é constitucionalmente aceitável que, a título de tratamento, se 

estabeleça a possibilidade de uma privação de liberdade perpétua, 

como coerção penal” e, se “a lei não estabelece o limite máximo, é 

o intérprete quem tem a obrigação de fazê-lo” (2004, p.812, 

apud,BRASIL, 2005, p. 300). 

O terceiro voto realça, ao final,  ter acompanhado o primeiro voto, do ministro 

Março Aurélio, fazendo apenas algumas ressalvas quanto à “internação imediata da 
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paciente em hospital psiquiátrico comum da rede pública, dado o cumprimento de 30 anos 

de internação e a incontroversa persistência da periculosidade da paciente”. Opina, então, 

pela “comunicação ao ‘juiz dos incapazes’, para que lá, dada vista ao Ministério Público, 

se proceda conforme o previsto  para a interdição civil”, devendo a paciente aguardar 

internada no hospital onde se encontrava em decorrência da liminar que havia sido 

concedida no HC (2005, pp.301 e 302). 

Feita a exposição dos argumentos mobilizados pelos ministros para a aplicação à 

medida de segurança da garantia constitucional que veda penas de caráter perpétuo, 

cumpre nesse momento analisar as observações operadas. Ora, qual fora ou quais foram as 

distinções operadas pelo acórdão para observar a necessidade de aplicação dessa garantia 

às medidas de segurança? 

A observação feita mostra-se mais evidente no último voto, que trouxe mais 

argumentos para justificar a necessidade de aplicação da garantia no caso em pauta. A 

observação realizada foi, pois a seguinte: a garantia deve ser aplicada à medida de 

segurança porque esta é penalidade e, por sua vez, a medida de segurança deve ser 

considerada penalidade porque ela é aflitiva, ela é um mal, provoca a privação ou restrição 

de direitos fundamentais, implica uma gravíssima restrição à liberdade. 

Nesse sentido,a distinção operada para observar a necessidade de aplicação da  

garantia penal parece ter sido a seguinte: “um intervenção  estatal aflitiva” versus “uma 

intervenção estatal não aflitiva”.  A medida de segurança estaria do mesmo lado que a 

pena, ou seja, do lado das intervenções aflitivas. Essa observação não nos deixa seguros, 

todavia, sobre a aplicação, pelo STF, da mesma garantia para a medida de segurança de 

tratamento ambulatorial, que é bem hostil do que a internação. Se, no entanto,  a distinção 

operada tivesse sido  uma “ reação estatal ao crime” versus “tudo que não é reação estatal 

ao crime”, estaríamos mais certos de que a garantia seria também aplicada para a medida 

de segurança de tratamento ambulatorial.  

Esse paradigmático acórdão vai justamente, pois,  ao encontro de nossa hipótese de 

pesquisa de que para se aplicar garantias penais às medidas de segurança tem sido 

mobilizados argumentos que atualizam a racionalidade penal moderna.  Essa atualização 

do conceito predominante de pena nos remonta, por sua vez, à  hipótese defendida por 

Álvaro Pires de que  o auto-retrato do Direito Penal  “de defesa da sociedade contra o 

criminoso”, constituído pelas teórias da pena, e o auto-retrato “de defesa do criminoso 
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contra a ingerência punitiva do Estado”, constituído pelas  garantias penais,  são 

perfeitamente compatíveis entre si desde que as garantias permancem negativas e “não 

crean otras alternativas para desalojar el automatismo de una reacción esencialmente 

punitiva” (PIRES, 2002, p.79)   

Cumpre ainda apontar que o conceito de punição atualizado nesse acórdão   é 

oposto ao que vem sido defendido pela reforma psiquiátrica como tratamento em saúde 

mental, principalmente levando em consideração as críticas feitas ao modelo 

segregacionista em que a principal forma de tratamento era a internação no hospital 

psiquiátrico. 
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12. Considerações finais 

 

Constatamos por esse trabalho que se na segunda metade do século XIX emergiram 

teorias (com destaque para Antropologia Criminal de Lombroso e a teoria da degeneração 

de Morel) que embasaram o surgimento de uma instituição com um misto de 

características de presídio e de hospício, qual seja, o manicômio judiciário, na segunda 

metade do século XX emergiram, por sua vez, movimentos de reformas psiquiátricas e 

inclusive de ruptura com o saber tradicional da psiquiatria  que vêm promovendo a 

desconstrução de práticas e de mentalidades sobre a assistência em saúde mental.  Uma das 

críticas ascendidas nesse contexto, com particular relevância no seio da reforma 

psiquiátrica brasileira, é a crítica direcionada ao tratamento em saúde mental focado na 

segregação do indivíduo por meio de sua internação: o tratamento, defende-se, deve ser 

feito prioritariamente em meio aberto, buscando a promoção da cidadania no indivíduo. 

O reconhecimento da cidadania dos indivíduos com transtorno mental é, aliás, uma 

das principais bandeiras da reforma psiquiátrica brasileira. No seio da reforma, tanto a 

Escola Penal Clássica como a Escola Penal Positiva italiana não ficaram imunes a críticas 

no que toca ao tratamento jurídico-penal direcionado aos indivíduos com transtorno mental 

(tendo, pois, sido alvo de críticas, igualmente, a categoria da inimputabilidade e a da 

periculosidade). 

Vimos também que os novos entendimentos em saúde mental passaram a ser 

temática de organizações internacionais. Com destaque, no âmbito da América Latina, para 

a Declaração de Caracas, produzida em 1990; para os “Princípios para a Proteção de 

Pessoas Acometidas de Transtorno Mental e a Melhoria da Assistência à Saúde Mental”, 

aprovados pela ONU em 1991 e para a “Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência” aprovada pela ONU em 2006. 

Constatamos também que a ONU, por meio do Comitê dos Direitos das Pessoas 

com Deficiência , órgão que tem como uma de suas responsabilidades a uniformização da 

interpretação da Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência”, adotou em 

dezembro de 2015 uma diretriz (guideline)  em que  defendia a abolição do instituto das 

medidas de segurança e expunha sua preocupação quanto às  situações em que elas 
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“envolvem indefinida privação da liberdade e ausência de garantias regulares do sistema de 

justiça criminal” (tradução nossa) (2015, documento não paginado) . 

Verificamos também que a reforma psiquiátrica brasileira emergiu no processo de 

redemocratização do Brasil, tendo se tornado uma referência mundial pela construção de 

uma rede comunitária de atendimento. Não deixamos, todavia, de constatar que há 

atualmente um risco de retrocessos na política de saúde mental do governo federal. 

Identificamos também que as Conferências Nacionais em Saúde Mental desde 1987, ano 

de sua primeira realização, tece críticas às premissas nas quase se funda o instituto das 

medidas de segurança, a inimputabilidade e a presunção periculosidade do indivíduo com 

transtorno mental. 

Identificamos também que juristas mais antenados com os questionamentos gerados 

pela  reforma psiquiátrica como Paulo de Queiroz, Virgílio de Mattos,  Salo de Carvalho e 

Mariana de Assis Brasil e Weigert defendem propostas mais ousadas quanto a alterações 

no tratamento jurídico penal dado aos indivíduos com transtornos mentais que cometeram 

fatos previstos como crime, propostas essas que visam a  um tratamento amplamente 

isonômico em que todas as garantias penais e processuais penais  passariam a ser 

asseguradas.   

Relevante então destacar que as verificações acima identificadas foram ao encontro 

de uma das hipóteses de partida de nossa pesquisa que era a de que de que os novos 

entendimentos em saúde mental e o fortalecimento institucional da reforma psiquiátrica 

brasileira produzem ressonâncias no Sistema de Direito Criminal e dentre essas 

ressonâncias estava o entendimento que visa assegurar ao indivíduo com transtorno mental 

autor de um delito as mesmas garantias que regem a aplicação e execução das penas dos 

indivíduos considerados imputáveis.  

Vimos também, nesse trabalho, que desde o surgimento do instituto das medidas de 

segurança existe uma grande controvérsia na literatura jurídica especializada acerca da 

natureza jurídica do instituto. Para os juristas defensores de um Direito Penal concebido 

nos moldes clássicos, ou seja, em um direito baseado no livre-arbítrio dos indivíduos, na 

culpabilidade, na pena com objetivo de retribuição ou dissuasão, as medidas de segurança 

não poderiam ser consideradas sanções penais. Já para os juristas que melhor dialogavam 

com a Escola Penal Positiva, não haveria grandes óbices para conceber o instituto como 

tendo natureza penal: a própria pena, inclusive, deveria passar por alterações. 
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Identificamos também que desde a consagração do instituto das medidas de 

segurança nos ordenamentos jurídicos dos países do Ocidente, é possível verificar que 

tanto a pena concebida nos moldes clássicos fora cedendo espaço e perdendo rigor em prol 

da adoção de certas características que eram consideradas como próprias do instituto 

medidas de segurança como também este fora adquirindo características que eram 

tradicionais da pena, nesse último sentido, sintetiza a jurista portuguesa Maria João 

Antunes: 

“inadmissibilidade das medidas de segurança pré-delituais, o princípio 

da proporcionalidade, a fixação de prazo máximo de duração das 

medidas de segurança, o princípio da proibição da retroacticidade em 

matéria de aplicação da lei penal no tempo e, ainda, quando se defende  

uma certa identidade entre penas e medidas de segurança ao nível das 

finalidades de umas e de outras. Uma aproximação notória à pena, 

quando se estende o conteúdo do princípio da proporcionalidade à 

gravidade do facto, não o limitando antes à perigosidade do agente e ao 

significado do facto para o juízo sobre perigosidade; quando se 

determina o prazo máximo de duração da medida de segurança por 

referência à pena privativa de liberdade que teria sido aplicada caso o 

agente tivesse sido declarado imputável; quando se leva a extensão do 

princípio da legalidade às medidas de segurança, ao ponto de se 

propugnar  que é aplicável a lei vigente no momento da prática do facto 

praticado pelo agente inimputável em razão de anomalia psíquica, com 

total desconsideração do pressuposto da perigosidade criminal; quando 

se defende que também a medida de segurança de internamento 

persegue, de forma autónoma, uma finalidade preventivo-geral positiva 

e de integração” (2002, pp.353 e 354). 

Ainda no contexto de uma aproximação das medidas de segurança às penas cumpre 

também destacar que jurista Eduardo Reale Ferrari, cujo trabalho de doutorado é uma 

referência sobre o instituto das medidas de segurança no Brasil, ressalta que o instituto, tal 

como as penas, também possui uma finalidade preventivo-geral positiva de reafirmação do 

ordenamento jurídico violado.  Trata-se, pois, como vimos no primeiro capítulo desta 

dissertação, de uma das teorias da pena que integram a racionalidade penal moderna e que, 

assim, corroboram para a manutenção de um conceito de punição essencialmente hostil. 

 Não olvidamos, todavia, a ponderação que a criminóloga Mariana Raupp faz sobre 

a teoria da reabilitação não configurar uma teoria da pena no caso das medidas de 

segurança aplicadas aos indivíduos inimputáveis porque estes estariam fora do programa 

do direito penal. Ressalvamos, todavia, que no contexto dos novos entendimentos da 

reforma psiquiátrica, vem surgindo, o que fora constatado por esta pesquisa, demandas 
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para uma total inserção dos indivíduos com transtornos mentais no programa de direito 

criminal. 

Identificamos também que essa demanda por ampla aplicação de garantias penais e 

processuais penais às medidas de segurança não é um fenômeno exclusivo do Brasil.  

Algumas expressões são utilizadas para se referir a esse fenômeno, como “eticização das 

medidas de segurança” e dualismo tendencialmente monista. 

Verificamos também que, em termos de garantias asseguradas na aplicação das 

medidas de segurança, a reforma do Código Penal de 1984 apresentou avanços, como a 

extinção da possibilidade de aplicação de medidas de segurança a quase-crimes ( tornando-

se, portanto, condição necessária para a aplicação do instituto a prática de um ilícito-

típico), a não repetição do art. 75 do Código Penal de 1940, segundo o qual as medidas de 

segurança deveriam ser regidas “pela lei vigente ao tempo da sentença, entretanto, se 

diversa, a lei vigente ao tempo da execução”, a não repetição  do art. 80 do código anterior 

que ,  previa a aplicação provisória de medidas de segurança. A Lei de Execução Penal, em 

seu art. 171, inclusive estipulou ser necessária, para a execução da medida de segurança, 

uma guia de internamente ou de tratamento ambulatorial, que seria expedida após o 

trânsito em julgado da sentença.  Diante dessas alterações, alguns juristas defenderam que 

o CP de 1984 reforçou ou reconheceu a natureza penal das medidas de segurança. 

Identificamos também que no cerne das teorizações que negavam a aplicação de 

algumas garantias penais às medidas de seguranças estava a ideia de que não poderíamos 

exigir que o Estado regulasse a aplicação das medidas de segurança da mesma forma que 

regula a pena por serem institutos diferentes, com fundamentos diferentes (a periculosidade 

em um, a culpabilidade no outro) e finalidades distintas.  Não deveríamos, segundo esse 

raciocínio, observar as medidas de segurança como se fossem penas. 

Por sua vez, com relação às teorizações que defendem a aplicação de garantias que 

não estavam, ao menos explicitamente, previstas no regramento das medidas de segurança, 

identificamos ser uma característica comum a mobilização de argumentos que reforçam a 

racionalidade penal moderna. Essas teorizações, para defenderem a aplicação dessas 

garantias às medidas de segurança enfatizam ser o instituto uma sanção penal. Ocorre, no 

entanto, que para concebê-lo como sanção penal os juristas comumente têm utilizado como 

referência um conceito de sanção penal essencialmente negativo, caracterizado pela 

privação da liberdade, pelo caráter aflitivo, pela restrição de direitos fundamentais. 
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Nesse sentido, essas teorizações vão ao encontro de uma hipótese que tínhamos que 

é a de que a aplicação de garantias penais e processuais penais às medidas de segurança 

tem sido feita mobilizando um recurso cognitivo (a racionalidade penal moderna) que 

acabava reforçando um conceito de punição essencialmente hostil.   

Na parte empírica desse trabalho, verificamos, por sua vez, que o reconhecimento 

da ilegalidade da aplicação de ofício de medidas de segurança em sede de apelação quando 

apenas a defesa houvesse apelado deu-se em um período anterior à emergência da reforma 

psiquiátrica brasileira. Essa constatação nos obriga a ter a cautela de não associar 

automaticamente a aplicação de garantias penais - que não estão asseguradas 

expressamente no regramento do instituto -  às medidas de segurança às demandas da 

reforma psiquiátrica. 

Verificamos também , a partir da análise dos acórdãos que foram selecionados, que 

tal como a literatura especializada, argumentos próprios da racionalidade penal moderna 

possuíram um papel importante para o STF para a aplicação de garantias penais  ao 

instituto das medidas de segurança que não estavam expressamente previstas em seu 

regramento.  

A racionalidade penal moderna, todavia, é um obstáculo para a concepção e 

implementação de um Sistema de Direito Criminal que não seja predominantemente hostil 

e excludente. Essas características, por sua vez, são notoriamente contrastantes com o novo 

modelo de assistência em saúde mental propagado pela reforma psiquiátrica. Talvez por 

isso vemos despontar  entendimentos da literatura jurídica especializada que passa a 

defender a criação de um sistema de responsabilização do indivíduo portador de transtorno 

mental fora do direito penal.  A existência de uma responsabilização dentro do Sistema de 

Direito Criminal que não seja orientada pelo punitivismo, que não seja hostil e excludente 

ainda se mostra, pois, “incômoda” porque não condizente com sua lógica reinante. 
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