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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 



 
 
18 
 

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. 



 
 
20 
 

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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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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