
CAPÍTULO 22 

MEDIDAS DE SEGURANÇA 

I As vias alternativas do Direito Penal brasileiro 

O Estado pretende cumprir a tarefa de proteger a comunidade 
e o cidadão contra fatos puníveis utilizando instrumentos legais al
ternativos: a) penas criminais, fundadas na culpabilidade do autor; b) 
medidas de segurança, fundadas na periculosidade do autor1 • A utilização 
alternativa de penas criminais ou de medidas de segurança para controle 
social de fatos definidos como crimes constitui o sistema dualista alter
nativo do Direito Penal2: ou penas criminais, ou medidas de segurança 
- excluída a aplicação simultânea de penas criminais e de medidas de 
segurança própria do sistema dualista cumulativo, também conhecido 
como sistema do duplo binário, vigente na lei penal anterior3• 

Ao contrário da natureza retributiva das penas criminais, fundadas 
na culpabilidade do fato passado, as medidas de segurança, concebidas 
como instrumentos de proteção social e de terapia individual - ou 
como medidas de natureza preventiva e assistencial, segundo a inter
pretação paralela do legislador4 -, são fundadas na periculosidade de 
autores inimputáveis de fatos definidos como crimes, com o objetivo 

1 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, 1 996, § 77, I, p. 802-803; 
WELZEL, Strafrecht, 1 969, 1 P edição, § 32, III, p. 244. 

2 Ver NAUCKE, Strafrecht, 2000, 9' edição, p.  96, n .  26 III; também, GROPP, Strajrecht, 
200 1 ,  n. 53, p. 6 1 .  

3 Comparar FÕPPEL EL HIRECHE, A função da pena na visão de Claus Roxin, 2004, 
p. 9 1 -94. 

4 Ver Exposição de Motivos do Código Penal, n .  87. 

6 1 5  



Teoria da Pena Capítulo 22 

de prevenir a prática de fatos puníveis futuros5. Assim, a estrutura 
dualista alternativa do Direito Penal erige-se sobre duas correlações: 
a) a correlação culpabilidade/pena, fundada no passado; b) a correlação 
periculosidadelmedida de segurança, dirigida para o futuro6. 

Entretanto, os sistemas dualistas alternativos e cumulativos 
parecem imersos em crise irremediável - e não somente, nem princi
palmente, por causa da correlação culpabilidade/pena do conceito de 
fato punível. 

II Crise das medidas de segurança 

As medidas de segurança detentivas (ou estacionárias) e restriti
vas (ou ambulantes) possuem idênticos fundamentos metodológicos: 
a) previsão de crimes futuros, fundada na periculosidade do autor; 
b) eficácia das medidas de segurança para evitar crimes futuros. 

A crise das medidas de segurança decorre da inconsistência desses 
fundamentos: primeiro, nenhum método científico permite prever o 
comportamento futuro de ninguém; segundo, a capacidade da medida 
de segurança para transformar condutas antissociais de inimputáveis 
em condutas ajustadas de imputáveis não está demonstrada7• 

O problema começa com a falta de credibilidade do prognós
tico de periculosidade criminal: se a medida de segurança pressupõe 
prognóstico de comportamento criminoso futuro, então inconfiáveis 

5 WELZEL, Strafrecht, 1 969, 1 1  ª edição, § 32, III, p. 263. 

6 NAUCKE, Strafrecht, 2000, 9" edição, n .  26, III, p. 96. 
7 Nesse sentido, JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, 1 996, § 77, I ,  p. 

805; FRISCH, Prognoseentscheidungen in der strafrechtlichem Praxis, 1 994, p. 34 s . ;  

KAlSER, Befinden sich die kriminalrechtlichen Massregeln in der Krise?, 1 990, p. 1 6; do 
mesmo, Kriminologie, 1 993,  9" edição, p. 555-570. 
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prognósticos psiquiátricos produzem consequências destruidoras, porque 
podem determinar internações perpétuas - em condições gerais ainda 
piores do que as da execução penal8. Na verdade, parece comprovada 
a tendência de supervalorização da periculosidade criminal no exame 
psiquiátrico, com inevitável prognóstico negativo do inimputável9 -, 
assim como, por outro lado, parece óbvia a confiança ingênua dos 
operadores j urídicos na capacidade do psiquiatra de prever comporta
mentos futuros de pessoas consideradas inimputáveis, ou de determinar 
e quantificar a periculosidade de seres humanos10 .  

Em resumo, a crise das medidas de segurança estacionárias é a 
crise da prognose de periculosidade e da eficácia da internação para 
transformar condutas ilegais de inimputáveis em condutas legais de 
imputáveis. A inconsistência desses pressupostos explica a convicção 
generalizada sobre a necessidade de redução radical das medidas de 
segurança estacionárias1 1 •  Assim, por exemplo, a prognose de crimes 
de bagatela ou de crimes patrimoniais não violentos não justificaria a 
aplicação de medida de segurança privativa de liberdade12; igualmen
te, a prognose de crimes futuros indeterminados ou de crimes futuros 
possíveis não legitimaria a internação compulsória em instituições 
psiquiátricas 13 •  Em todos esses casos, a aplicação de medida de segu
rança estacionária infringe o princípio da proporcionalidade, porque não 
têm relação nem com o tipo de injusto realizado nem com a objetividade 
da prognose de fatos criminosos futuros14; ao contrário, somente a 
probabilidade de fatos puníveis relevantes, caracterizados por violência 

8 KAISER, Kriminologie, 1 993, 9ª ediçáo, p. 569. 

9 KAISER, Kriminologie, 1 993, 9ª ediçáo, p. 569. 
10 KAISER, Kriminologie, 1 993, 9ª ediçáo, p. 569. 
1 1 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, 1 996, § 77, I ,  p. 805. 
1 2  Nesse sentido, a jurisprudência atual dos Tribunais alemáes, cf. JESCHECK/ 

WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, 1 996, § 77, I, nota 1 6, p. 805. 
13 DREHER/TRÔNDLE, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 1 995 ,  47ª ediçáo, § 6 1 ,  3.  
14 Ver WELZEL, Strafrecht, 1 969, 1 1  ª ediçáo, § 35, p. 263. 
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ou ameaça de violência contra a pessoa, poderia justificar a aplicação 
de medidas de segurança privativas de liberdade contra inimputáveis 1 5 .  

III Medidas de segurança na legislação penal 
brasileira 

No Direito Penal contemporâneo, a subordinação das medidas 
de segurança ao princípio da legalidade é parcial, pois apenas as dimen
sões de lex scripta (proibição do costume) , de lex stricta (proibição de 
analogia) e de lex certa (proibição de indeterminação) são admitidas, 
mas parece geral a exclusão da dimensão de lex praevia (proibição de 
retroatividade) . Na Alemanha, por exemplo, as medidas de segurança 
são regidas pelo princípio da proporcionalidade, com subordinação 
limitada às dimensões de lei escrita, de lei estrita e de lei certa do prin� 
cípio da legalidade - excluída a dimensão de lei prévia, característica 
do tipo de injusto 16 •  

No Brasil, a literatura dominante rejeita essa submissão parcial e 
propõe a subordinação integral das medidas de segurança ao princípio 
da legalidade, para reduzir lesões de direitos individuais vinculadas 
à sua aplicação 17• O argumento geral pode ser assim resumido: o 

1 5 Nesse sentido, JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, 1 996, § 77, I, nota 
1 6, p. 805, afirma que os Tribunais alemães, desde muito tempo, deixaram de aplicar 
medidas de segurança detentiva por delitos de bagatela. 

1 6 Ver JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, 1 996, § 77, I, 5, p. 804; 
STRATENWERTH, Strafrecht, 2000, n. 12 ,  p. 5 1 .  

1 7  Assim, FLÁVIO GOMES, Duração das medidas de segurança, in Revista dos Tribunais, 
70 1 1268; também, BITENCOURT, Tratado de direito penal (parte geral), 2003, 
p. 68 1 -682; DOTTI, Direito penal (parte geral), 2003, p. 627, n. 1 5 ;  MESTIERI, 
Manual de direito penal (parte geral), 1 999,  v. 1 ,  p. 3 1 0; REGIS PRADO, Curso de 
direito penal brasileiro, 2004, v. l ,  p. 69 1 .  
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princípio da legalidade (a) como lex praevia, proíbe aplicação retroa
tiva de medida de segurança contra autores inimputáveis de tipos de 
injusto, (b) como lex scripta, proíbe aplicação de medida de segurança 
fundada no costume, (c) como lex stricta, proíbe aplicação de medida 
de segurança fundada em analogia prejudicial ao autor, e (d) como 
lex certa, proíbe a existência de medidas de segurança indeterminadas 
ou indefinidas. 

Não há dúvida, a legalidade das medidas de segurança, como 
consequência jurídica da prognose de periculosidade criminal de autor 
inimputável é tão importante quanto a legalidade das penas, como 
consequência jurídica da realização de tipo de injusto por autor im
putável; por outro lado, a legalidade do pressuposto de tipo de injusto 
para aplicação de medidas de segurança a autores inimputáveis é idêntica 
à legalidade do pressuposto do tipo de injusto para aplicação de penas 
a autores imputáveis, ou seja, a realização de ação típica e antijurídica 
concreta. 

Mas a posição da literatura brasileira constitui, na melhor das 
hipóteses, a expressão de sentimentos pessoais: não existe nenhuma 
norma que vincule as medidas de segurança ao princípio da legalidade 
na lei penal brasileira - como existe em relação a crimes e penas, por 
exemplo. Mais do que isso, a disciplina legal das medidas de segurança 
na lei penal brasileira é deficiente: a) primeiro, as medidas de segu
rança não são formalmente subordinadas ao princípio da legalidade; 
b) segundo, os pressupostos de aplicação das medidas de segurança não 
são definidos em lei: a realização do tipo de injusto e a periculosidade 
criminal do autor. Por exemplo, sabe-se que pressuposto da medida 
de segurança é jato previsto como crime por dedução do teor do art. 97, 
segunda parte ( "se, todavia, o fato previsto como crime for punível 
com detenção, poderá o juiz . . . ') ;  e sabe-se que periculosidade é outro 
pressuposto da medida de segurança por inferência do art. 97, § 1 °  
( :1 internação, ou tratamento ambulatorial será por tempo indetermina
do, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, 
a cessação da periculosidade. ') . 
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Não obstante - e por óbvias e indiscutíveis razões políticas 
e práticas -, parece indispensável pressupor a plena regência do 
princípio da legalidade sobre as medidas de segurança, tomando 
como modelo os crimes e as penas, na linha proposta pela literatura 
dominante. 

1 .  Pressupostos das medidas de segurança 

A aplicação de medidas de segurança depende da existência de 
dois pressupostos legais, cuja existência simultânea constitui garantia 
individual: a) a realização de Jato previsto como crime; b) a periculosidade 
criminal do autor, por inimputabilidade penal 1 8 •  

1 . 1 . A realização de fato previsto como crime 

O pressuposto de Jato previsto como crime significa tipo de in
justo, como ação típica e antijurídica concreta que, em conjunto com 
o conceito de culpabilidade, integra o conceito de fato punível 1 9 .  
Parece necessário identificar o significado de Jato previsto como crime 
com o conceito de tipo de injusto, porque o inimputável pode realizar 
ações típicas j ustificadas por legítima defesa, estado de necessidade 
ou outra causa de exclusão da antijuridicidade, cuja presença desca
racteriza o tipo de injusto e, assim, exclui o pressuposto das medidas 

1 8 Ver BUSATO/HUAPAYA, Introdução ao direito penal (fundamentos para um 
sistema penal democrático), 2003, p. 258 :  '/Is mais modernas legislações jurídico
penais estabelecem sua referência à realização de um 'injusto típico' e à 'periculosidade 
criminal: respectivamente, corno pressupostos e corno fandarnentos das medidas de 
segurança. 

19 CIRINO DOS SANTOS, A moderna teoria do fato punível, 2004, p. 1 99. 
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de segurança20• Sobre essa questão, existe controvérsia: um segmento 
da literatura brasileira exclui medidas de segurança em hipóteses de 
erro de proibição inevitável ou de inexigibilidade de comportamento 
diverso de autores inimputáveis, sob o mesmo argumento de isenção 
de pena de autores imputáveis2 1 •  Não obstante, a pergunta sobre a 
capacidade de autor inimputável atuar em erro de proibição ou em 
situações de exculpação parece ter resposta negativa: se o defeito do 
aparelho psíquico do inimputável significa incapacidade intelectual 
de ''entender o caráter ilícito do fato" ou incapacidade volitiva de 
''determinar-se de acordo com esse entendimento ", então o inimputável 
não pode ter conhecimento da proibição, ou não pode determinar-se 
pelo conhecimento da proibição - estados psíquicos pressupostos no 
erro de proibição -, nem pode possuir dirigibilidade normativa - es
tado psíquico pressuposto na exigibilidade de comportamento diverso, 
excluído ou reduzido nas situações de exculpação. Logo, autores inim
putáveis por incapacidade penal determinada por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado não podem atuar em 
erro de proibição excludente ou redutor da culpabilidade, nem agir 
em situações de exculpação, excludentes ou redutoras da dirigibilida
de normativa, que fundamenta a exigibilidade de comportamento 
diverso22• 

2° Comparar BUSATO/HUAPAYA, Introdução ao direito penal (fundamentos para um 
sistema penal democrático), 2003, p. 258-260. 

2 1  Nesse sentido, BITENCOURT, Tratado de direito penal (parte geral), 2003, 8• edição, 
p. 682: "É indispensável que o sujeito tenha praticado um ilícito típico. Assim, deixará 
de existir esse primeiro requisito se houver, por exemplo, excludentes de criminalidade, 
excludentes de culpabilidade (como erro de proibição invencível, coação irresistível e 
obediência hierárquica, embriaguez completa fortuita ou por força maior) - com exceção 
da imputabilidade-, ou ainda se não houver prova do crime ou da autoria etc. Resumindo, 
a presença de excludentes de criminalidade ou de culpabilidade e a ausência de prova 
impedem a aplicação de medida de segurança. " 

22 Ver CIRINO DOS SANTOS, A moderna teoria do Jato punível, 2004, p. 2 1 3-2 1 6 . 
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1 .2. A periculosidade criminal do autor 

Apericulosidade criminal do autor, como fundamento das medi
das de segurança23, pode ser o resultado de presunção legal (arts. 26 e 97, 
CP) ou de determinação judicial (arts. 26, parágrafo único, e 98, CP) . 

a) A presunção legal de periculosidade criminal. A presunção legal 
de periculosidade criminal de autores inimputáveis de tipo de injusto 
exprime o prognóstico de futura realização de Jato previsto como crime, 
por indivíduos portadores de doença mental ou de desenvolvimento 
mental incompleto ou retardado, excludente da capacidade de conhecer 
o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse conheci
mento (art. 26, CP) . 

Art. 26. É isento de pena o agente que, por doença 
mental ou desenvolvimento mental incompleto ou 
retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, intei
ramente incapaz de entender o caráter ilícito do Jato 
ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

b) A determinação judicial de periculosidade criminal. A determina
ção judicial de periculosidade criminal exprime o prognóstico de futura 
realização de Jatos previstos como crimes por autores semi-imputáveis de 
tipos de injusto, portadores de perturbação da saúde mental ou desenvol
vimento mental incompleto ou retardado, condicionante de incapacidade 
parcial de conhecer o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme 
esse conhecimento (art. 26, parágrafo único, CP) , considerados como 
necessitados de ''especial tratamento curativo" (art. 98,  CP) . 

Art. 26, parágrafo único. A pena pode ser reduzida 
de um a dois terços, se o agente, em virtude de pertur
bação de saúde mental ou por desenvolvimento mental 

23 Nesse sentido, BUSATO/HUAPAYA, Introdução ao direito penal (fundamentos para 
um sistema penal democrático), 2003 , p. 260-26 1 .  
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incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de 
entender o caráter ilícito do Jato ou de determinar-se 
de acordo com esse entendimento. 

Em regra, os semi-imputáveis possuem capacidade penal, são 
penalmente responsáveis e puníveis com redução de um a dois terços 
da pena; por exceção, na hipótese de necessidade de especial tratamento 
curativo (art. 98, CP) , a pena privativa de liberdade pode ser substituída 
por medida de segurança - hipótese de aplicação do sistema vicariante 
no direito brasileiro, caracterizado pela substituição recíproca entre 
penas e medidas de segurança. 

Art. 98. Na hipótese do parágrafo único do art. 26 

deste Código e necessitando o condenado de especial 
tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode 
ser substituída pela internação, ou tratamento ambu
latorial, pelo prazo mínimo de 1 {um) a 3 {três) anos, 
nos termos do artigo anterior e respectivos §§ 1 °  a 4°. 

2. Objetivos das medidas de segurança 

As medidas de segurança são instituídas para realizar os objeti
vos explícitos (a) de tratamento psiquiátrico compulsório de autores 
inimputáveis de tipos de injusto, portadores de periculosidade criminal 
presumida (art. 26 e parágrafo único, CP) - com exceção da hipótese 
de determinação judicial (art. 98,  CP) -, e (b) de segurança social de 
natureza estacionária (internação em hospital de custódia e tratamento 
psiquiátrico) ou ambulante (tratamento ambulatorial) desses autores. 

Por isso, as medidas de segurança teriam por objetivo possibili
tar ações ou intervenções psiquiátricas ao nível do sistema límbico da 
personalidade de autores inimputáveis, como centro das emoções e da 
vida afetiva individual, segundo a Psiquiatria, ou ao nível do ego e do 
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superego do aparelho psíquico, segundo a Psicanálise, (a) no interesse 
do autor, para ampliar o controle das pulsões instintuais do id, como 
energia psíquica regida pelo princípio do prazer, e (b) no interesse da 
sociedade, para impedir ações antissociais de autores inimputáveis de 
fato previsto como crime, mediante internação hospitalar ou tratamento 
ambulatorial compulsórios. 

3. Espécies de medidas de segurança 

A legislação penal brasileira define duas espécies de medidas 
de segurança, aplicáveis aos autores inimputáveis de tipos de injusto, 
portadores de periculosidade criminal presumida (regra) , ou aos semi
-imputáveis considerados perigosos por determinação judicial (exce
ção) : a) a medida de segurança estacionária de internação em hospital 
de custódia e tratamento psiquiátrico (art. 96, I ,  CP) ; b) a medida 
de segurança ambulante de tratamento ambulatorial (art. 96, II, CP) . 

Art. 96. As medidas de segurança são: 

I - internação em hospital de custódia e tratamento 
psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento 
adequado; 

II - sujeição a tratamento ambulatorial. 

A distribuição de autores inimputáveis (ou semi-imputáveis, 
necessitados de tratamento curativo) de fato previsto como crime pelas 
duas espécies de medidas de segurança depende da natureza da pena 
cominada no tipo de injusto realizado, conforme as seguintes correla
ções legais (art. 97, CP) : a) reclusão determina internação; b) detenção 
determina tratamento ambulatorial. 
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como crime for punível com detenção, poderá o juiz 
submetê-lo a tratamento ambulatorial. 

3.1 .  Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico 

A internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico 
tem por objetivo (a) proteger a sociedade contra ações antissociais 
futuras de doentes mentais graves, autores de Jato previsto como crime, 
e (b) submeter o portador de doença mental internado a tratamento 
psiquiátrico compulsório24• 

Todavia, a medida de segurança estacionária de internação 
em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico deve se fundar em 
prognóstico de fatos puníveis com violência grave ou ameaça de 
violência: é insuficiente a cominação de pena de reclusão no tipo 
de injusto realizado, porque o prognóstico de crimes de bagatela ou 
de crimes patrimoniais como furto e estelionato, por exemplo, não 
justifica aplicação de medida de segurança estacionária, na linha da 
melhor doutrina contemporânea25. Na verdade, a crise da medida de 
segurança estacionária não se limita à inconsistência da prognose de 
comportamentos antissociais futuros, nem à ineficácia do tratamento 
psiquiátrico para transformar o comportamento antissocial futuro de 
inimputáveis em comportamento ajustado, mas envolve o próprio con
ceito de doença mental que engendrou a Psiquiatria como especialidade 
científica: existe profundo dissenso na Psiquiatria sobre o conceito de 
doença mental, ou sobre os estados de anormalidade psíquica definíveis 
como doença mental26. 

24 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, 1 996, § 77, II ,  n. 1 ,  p. 806. 

25 Assim, FRISCH, Die Massregeln der Besserung und Sicherung im strafrechtfichen 
Rechtsfolgensystem, in ZStW, 1 02 ( 1 990) , p. 384-386; JESCHECK/WEIGEND, 
Lehrbuch des Strafrechts, 1 996, § 77, I ,  n. 5b, p. 805.  

26 Ver SZASZ, The myth of menthal illness, 1 975,  p. 1 2 .  
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Além disso, o problema dos direitos humanos nas instituições 
psiquiátricas - ainda mais grave do que nas instituições penitenciárias 
-, explica a angústia da literatura penal contemporânea, expressa na 
questão de JESCHECK/WEIGEND27: se a internação de autores de 
fatos puníveis portadores de doença mental ou de anormalidade psíquica 
em instituições apropriadas -pense-se especialmente nos psicopatas, que 
integram o conceito de "outras graves anomalias psíquicas" -, não pro
duziria melhores resultados do que a internação em hospitais psiquiátricos? 

3.2. Tratamento ambulatorial 

A medida de segurança de tratamento ambulatorial também tem 
por objetivo (a) proteger a sociedade contra ações antissociais futuras 
de autores inimputáveis de fato previsto como crime, mas com a dife
rença essencial (b) de realizar tratamento psiquiátrico ambulante do 
portador de doença mental - com óbvias vantagens para o interessado 
e para a sociedade. 

Aqui, é preciso enfatizar: a cominação legal de pena de detenção 
no tipo de injusto realizado é fundamento suficiente para aplicar medida 
de segurança ambulante ao portador de doença mental, por todas as 
razões indicadas. Afinal, a cominação de pena de detenção indica pre
cisamente aquela criminalidade de bagatela, cuja prognose não autoriza 
a aplicação de medida de segurança estacionária, conforme a doutrina 
mais autorizada. Além disso, nenhuma disposição legal impõe critérios 
subjetivos adicionais para aplicar a medida de segurança de tratamento 
ambulatorial, como 'condições pessoais" ou prévia 'compatibilidade" do 
agente etc. , sugeridos por prestigiados penalistas28. 

27 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, 1 996, § 77, I, p. 807. 
28 Assim, por exemplo, BITENCOURT, Tratado de direito penal, 2003, 8ª edição, p. 

683-684: "O tratamento ambulatorial é apenas uma possibilidade que as circunstâncias 
pessoais e fáticas indicarão ou não a sua conveniência. A punibilidade com pena de 

626 



Capítulo 22 Medidas de Segurança 

A questão é simples: a pena de detenção determina o tratamento 
ambulatorial (art. 97, CP) ; depois, durante a execução do tratamento 
ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação, se necessário, para 
fins curativos (art. 97, § 4°, CP) , ou em caso de incompatibilidade 
com a medida (art. 1 84, LEP) . 

4. Duração das medidas de segurança 

O prazo de duração mínimo das medidas de segurança de inter
nação ou de tratamento ambulatorial é de 1 a 3 anos (art. 97, § 1 °, CP) : 
a desinternação, na medida de segurança estacionária, ou a liberação, 
na medida de segurança ambulante, dependem da cessação do estado 
de periculosidade criminal, verificado por perícia médica (art. 97, 
§ 2°, CP) - um acontecimento futuro e imprevisível. Por essa razão, 
o prazo de duração máximo das medidas de segurança estacionária ou 
ambulante é indeterminado. 

Art. 97, § 1 °. A internação, ou tratamento ambu
latorial será por tempo indeterminado, perdurando 
enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, 
a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá 
ser de 1 (um) a 3 (três) anos. 

A duração indeterminada das medidas de segurança estacioná
rias significa, frequentemente, privação de liberdade perpétua de seres 
humanos, o que representa violação da dignidade humana e lesão do 
princípio da proporcionalidade, pois não existe correlação possível entre 

detenção, por si só, não é suficiente para determinar a conversão da internação em 
tratamento ambulatorial. É necessário examinar as condições pessoais do agente para 
constatar a sua compatibilidade ou incompatibilidade com a medida mais liberal. Claro, 
se tais condições forem favoráveis, a substituição se impõe. " 
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a perpetuidade da internação e a inconfiabilidade do prognóstico de 
periculosidade criminal do exame psiquiátrico. Esse problema é geral: 
na Alemanha, por exemplo, a principal medida de segurança estacio
nária - precisamente, a internação em hospital psiquiátrico (§ 63, CP 
alemão) -, tem prazo ilimitado de duração. Hoje, a lesão de direitos 
e garantias individuais resultante da indeterminação das medidas de 
segurança estacionárias é reconhecida até mesmo pela Criminologia 
etiológica - por exemplo, KAISER29: �ssim como a medida da pena 
é limitada pelo princípio da culpabilidade, a imposição de medida de 
segurança somente é permitida na proporção em que o sofrimento ligado 
a ela não está fora de relação com a periculosidade do autor. " 

No Brasil, a literatura especializada30, bem como projetos de re
forma da legislação penal31 ,  fundados nos princípios constitucionais da 
dignidade humana e da proporcionalidade, vinculam a duração máxima 
das medidas de segurança aplicadas ao máximo da pena privativa de 
liberdade cominada ao fato punível praticado. Contudo, j urispru
dência recente adota critério melhor: o limite máximo da medida de 
segurança aplicada deve coincidir com a pena criminal aplicável no caso 
concreto, se o autor fosse imputável32. Afinal, é preciso arrancar do 
portal do manicômio judiciário, hoje com a denominação eufemística 
de hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, o aviso colocado por 
Dante na entrada do Inferno: lasciate ogni speranza, voi ch'entrate33. 

29 KAJSER, Kriminologie, 1 993, 9ª edição, p. 6 1 1 .  

3° FLÁVIO GOMES, Duração das medidas de segurança, in Revista dos Tribunais, 
70 1 1268; BUSATO/HUAPAYA, Introdução ao direito penal (fundamentos para um 
sistema penal democrático), 2003, p. 262. 

3 1 Assim, o Projero de reforma da parte geral do Código Penal: "Art. 98. O tempo de 
duração da medida de segurança não será superior à pena máxima cominada ao tipo legal 
de crime. " 

32 Assim, a democrática 5ª Câmara Criminal do TJRS,Apelaçáo-crime 700 10817724/2005, 
Rei. Des. AMILTON BUENO DE CARVALHO. 

33 ALIGHIERI, La Divina Commedia (Canto Terzo, 9). Milano, Ulrico Hoepli, Edirore 
- Libraio. 
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A verificação de existência da periculosidade criminal, como 
fundamento de aplicação da medida de segurança - ou de persistência 
da periculosidade criminal, como condição de continuidade, ou de 
cessação da periculosidade criminal, como condição de extinção da 
medida de segurança -, é realizada por perícia médica (art. 97, § 1 °, 
CP) , em três momentos distintos: primeiro, no curso do processo 
criminal, para determinar a inimputabilidade penal; depois, no final 
do prazo mínimo (de 1 a 3 anos) ; enfim, anualmente, na hipótese 
normal de persistência da periculosidade, ou em qualquer tempo, se 
determinada pelo juiz (art. 97, § 2°, CP) . 

Art. 97, § 2°. Aperícía médica realizar-se-á ao termo 
do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano 
em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz 
da execução. 

5.  A verificação de cessação da periculosidade 
criminal 

Em regra, o exame de verificação de cessação da periculosidade 
criminal, realizado no final do prazo mínimo, observa o seguinte pro
cedimento : a) a autoridade administrativa remete ao juiz da execução, 
com antecedência de 1 mês da expiração do prazo, relatório instruído 
com laudo psiquiátrico, para decisão sobre revogação ou permanência 
da medida de segurança; b) a decisão judicial, precedida de audiência 
do Ministério Público e do curador ou defensor do interessado, deve 
ser proferida dentro de 1 5  dias (art. 1 75 ,  I-VI, LEP) . 

Por exceção, o exame de periculosidade criminal pode ser reali
zado durante o prazo mínimo, mediante requerimento fundamentado 
do Ministério Público ou do interessado, observado idêntico procedi
mento, também válido para exames sucessivos (arts. 1 7  6- 1 77, LEP) . 
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Finalmente, a desinternação hospitalar ou a liberação do trata
mento ambulatorial, por cessação do estado de periculosidade criminal 
determinante da medida de segurança, é condicional durante o prazo 
de 1 ano após a desinternação hospitalar ou a liberação ambulatorial: a 
realização de fato indicativo da persistência da periculosidade criminal 
durante esse prazo determina a reaplicação da medida de segurança 
extinta (art. 97, § 3°, CP) , com restabelecimento da situação anterior. 

Art. 97, § 3°. A desinternação, ou a liberação, será 

sempre condicional devendo ser restabelecida a situação 
anterior se o agente, antes do decurso de 1 (um) ano, 
pratica fato indicativo de persistência de sua periculo

sidade. 

6. Substituição e conversão das medidas de segurança 

As penas privativas de liberdade podem ser substituídas por me
didas de segurança, de ofício, a requerimento do Ministério Público 
ou de autoridade administrativa, na hipótese de superveniência de 
doença mental ou de perturbação da saúde mental do condenado (art. 
4 1 ,  CP; art. 1 83,  LEP) . 

Art. 41.  O condenado a quem sobrevém doença mental 
deve ser recolhido a hospital de custódia e tratamento 
psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado. 

A medida de segurança de tratamento ambulatorial pode ser 
convertida em internação institucional, pelo prazo mínimo de l ano, 
se necessário, para fins curativos (art. 97, § 4°) , ou se o agente revelar 
incompatibilidade com a medida (art. 1 84, LEP) . 
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Art. 97, § 4°. Em qualquer fase do tratamento ambuúz
torial, poderá o juiz determinar a internação do agente, 
se essa providência for necessária para fins curativos. 

7. Prescrição das medidas de segurança 

A extinção da punibilidade do Jato previsto como crime realizado 
pelo inimputável (ou pelo semi-imputável, no caso do art. 98, CP) , 
exclui a aplicação de medida de segurança ou extingue a medida de 
segurança aplicada (art. 96, parágrafo único) , independentemente da 
causa de extinção respectiva: anistia, graça, indulto, descriminalização, 
prescrição etc. 

Art. 96, parágrafo único. Extinta a punibilidade, 
não se impõe medida de segurança nem subsiste a que 
tenha sido imposta. 

Na hipótese de extinção da punibilidade por prescrição, a regra é 
a prescrição pela pena abstrata, regida pelo máximo da pena privativa 
de liberdade cominada ao crime (art. 1 09,  CP) , porque o inimputá
vel autor de Jato descrito como crime não é condenado, mas absolvido 
com aplicação de medida de segurança; a exceção ocorre com o semi
-imputável necessitado de especial tratamento curativo (art. 98, CP) , 
porque a prescrição é regida pela pena aplicada (art. 1 1 0, § 1 °, CP) , 
substituída por medida de segurança estacionária ou ambulante pelo 
prazo mínimo de 1 a 3 anos34• 

34 Comparar BITENCOURT, Tratado de direito penal (parte geral), 2003, 8ª edição, p. 685. 
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