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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é a pesquisa a respeito da inimputabilidade por doença 
mental, fundamentada no artigo 26 do Código Penal. O propósito específico foi 
elaborar pesquisa com base numa análise histórica e conceitual da doença mental, 
nos tempos mais antigos, no Brasil e também averiguar a perspectiva histórica do 
instituto da inimputabilidade do doente mental no contexto brasileiro. O trabalho 
também estabelece uma conexão entre a pena, a medida de segurança e a 
inimputabilidade sob a égide histórica, conceitual e principiológica, pois a doutrina 
estabelece diferenças importantes a respeito de tais instituto do Direito Penal 
brasileiro.  A terceira parte deste trabalho resultou numa pesquisa que é analítica 
sobre a doença mental, prevista no Código Penal brasileiro que perfaz relação com 
o crime, a inimputabilidade e os requisitos para aplicação das medidas de 
segurança.  
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ABSTRACT 

 

 
The objective of this work is the research on mental incapacity, based on Article 26 of 
the Criminal Code. The specific purpose was to elaborate research based on a 
historical and conceptual analysis of mental illness in the earliest times in Brazil and 
also to ascertain the historical perspective of the institute of the incapacity of the 
mentally ill in the Brazilian context. The work also establishes a connection between 
punishment, the security measure and the non-attributability under the historical, 
conceptual and principiológica aegis, since the doctrine establishes important 
differences regarding such institute of Brazilian Criminal Law. The third part of this 
work resulted in a research that is analytical about mental illness, provided for in the 
Brazilian Penal Code, which is related to crime, incomputability and requirements for 
the application of security measures. 
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INTRODUÇÃO 

 

O escopo deste trabalho é resultado de pesquisa que pretendeu analisar 

a respeito do instituto da inimputabilidade aplicada aos casos de doença mental, 

com fulcro no artigo 26 do Código Penal Brasileiro. No primeiro capítulo a 

abordagem é a análise histórica a respeito da doença mental, pois o doente mental 

era considerado em várias culturas como seres sagrados, a quem se prestava 

respeito e diferenciação e o seu comportamento era concebido como sintomas 

manifestos da divindade e até realizavam festividades para celebrar a sua condição. 

Mais tarde, surgiu a ideia da loucura espontânea, considerada uma 

doença simples, vista como circunstância cotidiana, pois os transtornados viviam 

normalmente e naturalmente de maneira coletiva, e também, fazendo partede 

algumas obrigações sociais, sem qualquer tipo de rejeição. Seguidamente, a partir 

da ideia de exclusão fundada em princípios religiosos, fruto de entendimentos 

pessoais de escritos sagrados, que resultou no retrocesso da ideia conceitual de 

transtorno mental ou loucura, voltando, esta, a ser considerada como algo 

demoníaco.  

No segundo capítulo, a tônica da pesquisa está pautada na relação que 

existe entre medidas de segurança, a pena, que, antigamente, era caracterizada 

como forma de punir, e era imposta àqueles indivíduos que praticavam crimes, e, 

mais tarde, a medida de segurança surgiu como modo de sanção penal para 

incorporar o ordenamento jurídico, aliado com a pena. Isso ocorreu em virtude do 

desenvolvimento dos estudos sobre doenças mentais, que foi consagrada pela 

psiquiatria forense e que trouxe a concepção de imputabilidade, ao passo que, para 

os estudiosos da época, não seria mais legítimo punir todos de forma igual.  

Ainda a respeito do segundo capítulo, está descrito, pelo menos numa ideia 

conceitual, que a medida de segurança é uma maneira de prestar assistência e que 

tem escopo social e terapêutico para àqueles indivíduos cuja responsabilidade penal 

não paira sobre eles, e, tem como útil resultado o de garantir o tratamento para o 

doente. A doutrina brasileira tem entendido que a medida de segurança não tem 

caráter penal-jurídico e sim, administrativo. Para isso, entendem ainda que a medida 

de segurança não deveria conter normatização na parte geral do código penal 

brasileiro.Já no terceiro capítulo, este trabalho considerou que a culpabilidade, 



enquanto elemento estrutural do conceito analítico de crime, possibilita o 

entendimento de que a representação da concepção abstrata do ilícito penal 

consiste na vontade de delinquir ou a manifesta percepção do indivíduo diante da 

prática de criminosa e de se comportar como tal, “pois o estudo analítico permite-

nos, com clareza, verificar a existência ou não da infração penal; daí sua importância 

diante da doença mental. 

Ademais, considerou-se que a medida de segurança tem objetivo 

diferente quando da aplicação da pena, pois as medidas de segurança têm 

vinculação com tratamento terapêutico daquele que comete ato considerado como 

criminoso. Dessa forma, o indivíduo que for considerado inimputável, deverá receber 

a isenção de pena que foi consignado pelo artigo 26 do Código Penal. 

 



9 
 

1. ANÁLISE HISTÓRICA E NOTAS CONCEITUAIS SOBRE DOENÇA MENTAL 

 

 

1.1 PerspectivaHistórica sobre Doença Mental 

 

A idade Pré-histórica tem como aspecto principal o desconhecimento da 

grafia, motivo pela qual não dispõe de achados históricos escritos,torna-se 

demasiadamente, o conhecimento do ser não civilizado e de sua cultura, crendices e 

padrões comportamentais, ao passo que as informações obtidas atualmentesão 

realizadas por intermédio da observação de componentes visuais e simbólicos que 

são encontrados em sítios arqueológicos espalhados por todo o mundo (FUHRER, 

2000, p. 16). Assim: 

Estabelecer uma ideia conceitual a respeito da doença mental 
é ofício fácil, mesmo porque está intimamente relacionada com 
o homem desde o princípio da história da humanidade. Porém, 
esse procedimento não ocorreu de forma contínua ou 
sistematizada, estrutural e harmônica, mas, a partir dos 
diferentes olhares, opiniões, compreensões e análises 
pautadas historicamente por elementos socioculturais, 
religiosos e científicos de uma certa época, o transtorno mental 
acaba sendo analisado por vários ângulos e pelas mais 
variadas formas (FUHRER, 2000, p. 16). 

Sendo assim, desde os tempos antigos o homem faz uma tentativa de 

esclarecer as manifestações naturais e humanas procurando significados para os 

problemas existenciais, que, no decorrer dos séculos, foi se modificando. Um jeito 

de concatenar esses imaginários nos tempos antes da escrita e da leitura foi por 

meio da mitologia, mesmo sobre o transtorno mental. Nessa acepção, várias culturas 

tratam de modo particular sobre a questão, o doente mental para os povos antigos, 

eram declarados como seres sagrados, a quem se prestava respeito e diferenciação 

e o seu comportamento era concebido como sintomas manifestos da divindade: “Os 

indígenas norte-americanos respeitavam e veneravam os doentes mentais, 

celebrando festividades religiosas em sua consagração” (FUHRER, 2000, p. 16). 

Como já colocado anteriormente, as questões relacionadas ao transtorno 

mental destacavam como algo sagrado e o doente mental considerado como ser 

divino e por muitos admirado e até mesmo cultuado. O caráter anormal de seu 

comportamento era facultado à influência das divindades e enxergadas como 

momentânea, cuja libertação poderia ser conseguida por meios milagrosos, 

mediante a realização de rituais.Já na idade antiga há uma descontinuidade súbita 
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do viés antes destacado sobre o transtorno mental e suas determinadas motivações. 

Nesse contexto da história toda a admiração que os loucos obtiveram na idade pré-

histórica é lançado por terra, se bem que o aspecto sobrenatural e transcendente 

ainda permanecia, no entanto, e analisado sob outro aspecto, qual seja da maldade, 

passando estes, os doentes mentais, a serem enxergados como influenciados por 

seres malignos. 

O doente mental, antigamente, não era motivo de grande atenção, pois, 

era classificados, como praga ou até mesmo um castigo advindo dos deuses, sendo, 

aliás, objeto de humilhação social e para a família que os aprisionavam nos 

arredores da residência e àqueles desgarrados das famílias eram largados à própria 

sorte, vagando pelas ruas, na dependência da sensibilidade alheia, além de 

padecerem de discriminação e falta de respeito (FUHRER, 2000, p. 17). 

Em Roma, particularmente, os doentes mentais eram colocados às suas 

famílias, responsáveis pela devida guarda. Mas, quando os familiares não possuíam 

meio de exercer tal guarda e cuidar daquele, o Estado Romano assumia o papel da 

situação e o amparava, expressando, com isso, um posicionamento inovador do 

Estado para o ideal daquela época, se bem que essa situação era justificada pelos 

interesses com o Direito Civil, especialmente, com a ideia de capacidade civil das 

pessoas, afinal, a falta de razão era um impedimento para determinar a capacidade 

do indivíduo (FUHRER, 2000, p. 18).  

Ainda que o Direito em Roma se importasse de maneira única com 
as particularidades civis e de maneira específica com a ideia de 
capacidade civil do indivíduo louco, alguns organismos com relação 
ao Direito Penal contemporâneo possuíram dali a sua gênese. É 
daquele momento histórico a concepção de punibilidade em relação 
ao doente mental é intolerável, além disso considerada um mal, pois 
a própria doença já se incumbira de castigá-lo. O loucoteria de 
sercontrolado com cautela e aprisionado, se necessário, para 
conservar a proteção das pessoas. Já se atentavam os eruditos com 
a dissimulação da loucura e com a maneira de prová-la (FUHRER 
2000, p. 19). 

Conforme foi analisado pelo autor, é evidente a influência que o Direito 

Romano exerceu sobre algumas compreensões ocorrentes e contemporâneas no 

que concerne ao modo de tratamento jurídico dos inimputáveis por transtorno 

mental, a exemplo da não responsabilização desse, uma vez que a própria falta de 

razão, no período antigo, criava, por si, um castigo e a falta de discernimento e de 

autodeterminação já eliminava a culpa.  
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Já no período da idade moderna, o doente mental foi caracterizado sob 

dois pontos de vista totalmente divergentes. Inicialmente, na concepção de loucura 

espontânea (FUHRER, 2000, p. 19), uma espécie de doença simples, vista como 

circunstância cotidiana, pois os transtornados viviam normalmente e naturalmente 

de maneira coletiva, e também fazendo parte em de algumas obrigações sociais 

sem qualquer tipo de rejeição. Seguidamente, a partir da ideia de exclusão fundada 

em princípios religiosos, fruto de entendimentos pessoais de escritos sagrados que 

resultou no retrocesso da ideia conceitual de transtorno mental ou loucura, voltando, 

esta, a ser considerada como algo demoníaco.  

Desse modo, aos doentes mentais muitos males lhes eram 
colocados em nome de Deus, desde a servidão desses a castigos 
humilhantes, violentos e desumanos por sua imperfeição mental, sob 
o fundamento da ideologia dominante, a respeito da própria doutrina 
religiosa da exclusão, teria eficácia salvadora daqueles sofredores, 
sobre os quais incidia, inclusive, a proibição de entrarem nos templos 
e participarem das suas cerimônias, sob o fundamento de se 
portarem indignos de estarem nas igrejas, sendo forçados a sair em 
caso de desobediência (FUHRER, 2000, p. 20).  
 

Esse foi um período sombrio e de pouco entendimento acerca da doença 

mental, pois a igreja romana não aceitava qualquer esforço para esclarecer sobre os 

motivos da loucura, bem como, diante da grande influência política que era praticada 

pela Igreja durante o período da idade média, quase não se teve resultados no 

processo de busca da compreensão do sofrimento mental. Já no final da era 

medieval, sobrevém o aparecimento da prática social de exclusão motivada por 

muita crueldade e que traduzia o posicionamento social diante da loucura, 

simbolizada pela “embarcação dos néscios” (FOUCAULT, 2004, p. 18). 

É o Passageiro por excelência, isto é, o prisioneiro da passagem. E a 
terra à qual aportará não é conhecida, assim como não se sabe, 
quando desembarca, de que terra vem. Sua única verdade e sua 
única pátria são essa extensão estéril entre duas terras que não lhe 
podem pertencer. [...] A loucura e o louco tornam-se personagens 
maiores em sua ambiguidade: ameaça e irrisão, vertiginoso desatino 
do mundo e medíocre ridículo dos homens. (FOUCAULT, 2004, p. 
18). 
 

Foucault (2004), afirma que os néscios eram colocados e levados nessas 

embarcações de uma polis para outra, a uma situação marcadamente sem destino, 

pois, as cidades os expulsavam e os deixava que vagassem pelas áreas afastadas, 

também eram entregues a comerciantes e outros viajantes. Mediante a construção 

de um imaginário literário, descreveu-se a existência desses barcos de segregação 
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da convivência a todos os indivíduos segregados, não se restringia apenas 

transtornados mentais, mas, todos os desafortunados, a exemplo de bêbados, 

desgarrados e transtornados, os quais, segundo o pensamento vigente à época, 

eram destituídos de honra para viver em comunidade e, por esse motivo o mar era o 

exílio.  

Com o surgimento do movimento renascentista e o início da idade 

moderna foram momentos históricos destacados pelo antropocentrismo e 

racionalismo, que foi rejeitada a ideia a respeito da doença e, consecutivamente, do 

doente mental, que passa a ser analisada de forma científica. E, justamente, na era 

renascentista inauguram-se importantes movimentos de cunho literários e artísticos, 

especialmente na Itália, tendo sido produzidas, inclusive, várias obras cuja 

abordagem era a loucura como tema. Contudo, essa visão benéfica da loucura teve 

o seu decréscimo a partir por volta do século XVI, quando a ciência da medicina 

interessou por avaliar mais de perto a patologia da loucura, Não com preocupação 

terapêutica, mas, tão somente para fomentar o preconceito, o desrespeito e a 

segregação, cunhando-se o atributo de “doente mental” ao insano mental 

(FOUCAULT, 2004, p. 22). 

“As unidades destinadas à segregação foram criadas para recuperação e 

disciplina dos acometidos por distúrbios mentais com a denominação de hospícios e, 

também as santas Casas”, traduzindo, assim, que a preocupação maior do Estado 

era de proibir o convívio em comunidade àqueles tidos como disseminadores de 

desordem e perturbação do sossego. Sobre essa realidade, Fuhrer (2000, p. 20) fala 

da prática do isolamento como medida que foi adotada pelos hospícios que foram: 

[...] instalados por ordenação do rei da França a partir do ano de 
1656, com o decreto para criação de um complexo hospitalar na 
cidade de Paris, um hospital cuja finalidade era a de enclausurar não 
apenas os loucos, mas a parcela pobre da cidade e no ano de 1657 
passou a receber também criminosos e desocupados. Na mesma 
época foram criados na Inglaterra e na Alemanha algumas 
instituições semelhantes, pois era defendida a existência através de 
recursos pelas casas de caridades e seu objetivo ia além o asilo e 
confinamento de abandonados e pobres, pois eram destinados 
também àqueles indivíduos sem qualquer critério coerente 
(FUHRER, 2000, p. 21). 

 

Com o propósito de atingir uma meta punitiva, utilizava-se métodos que 

eram violentos e cheio de crueldade no suposto tratamento que culminavam em 

tortura daqueles indivíduos, com a utilização de instrumentos de contenção, quais 
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sejam; prisões, correntes e celas. No período da idade contemporânea, como é a 

característica da terminologia, que é utilizada atualmente, e tem como uma das suas 

características, o reconhecimento do conhecimento racional e científico, inclusive, 

para realizar os mais diversos experimentos e torturas como formas de tratamento. 

Enaltecidos são os ideais vinculados à revolução francesa de igualdade, fraternidade 

e liberdade, princípios agregados, defesos e disseminados, e um conjunto de obras 

literárias, filosóficas e científicas que favoreceram a emergência de uma sociedade 

de direitos, inaugurou a necessidade de se enaltecer o indivíduo, aliado ao modo de 

produção econômica dominante, levou ao fim do período monárquico francês, fato 

este importância para o gênero humano, reverberando positivamente sobre todas as 

parcelas da sociedade, possibilitando o aparecimento de novos olhares sobre os 

valores morais e éticos, inclusive, sobre a doença mental e sua gênese. 

A concepção de loucura foi desconstruída de qualquer condição 
mística e, por pautar nisso, a militância passou a ter outro viés que 
era em favor de cessar com a maneira violenta de cuidar dos loucos 
e a adotar outras medidas com o intuito de banir os objetos para 
conter os loucos, que eram a utilização correntes, bem como a 
segregação. E passou a defender o posicionamento de que a 
maneira de tratamento dispensadas aos loucos repercutiam negativa 
e diretamente sobre a estrutura emocional destes, contribuindo, para 
a diminuição ou aumento da vergonha causada (FUHRER, 2000, p. 
28). 

 

A terapêutica estabelecida no asilo foi hegemônica até metade dos anos 

de 1970 do século XX. Depois, com o advento da luta pela mudança na psiquiatria 

que motivou o esforço para dignificar e dar mais liberdade ao doente mental, um 

novo viés dos procedimentos de cuidados, incluem o tratamento psicológico, 

naquela ocasião, entra em decadência a intervenção dos tratamentos manicomiais 

até então existentes, e dissemina de maneira efusiva o dever de garantir uma 

proximidade entre os responsáveis pelo tratamento, o paciente e familiares no 

sentido de impedir a exclusão do convívio comunitário e, com isso, possibilitar a 

relação entre àquele indivíduo transtornado mentalmente e o coletivo, considerando-

o como um indivíduo pertencente desta (FUHRER, 2000, p. 30). 

 

1.2 Histórico Brasileiro Sobre os a Doença Mental 

 

No cenário brasileiro, as condições para possibilitar a emergência do 

movimento reformista, antes de eclodir na a partir da década de 90 com a visão da 
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instalação do protocolo de atenção psicossocial, ofertou acentuada prática de 

importação de moldes e sofreu poucas modificações entre o primeiro período de 

criação dos hospitais psiquiátricos no final do século XIX e o final da ditadura militar 

(1964-1985), esse modelo tão disseminado no seu decurso histórico é fortemente 

censurado, advindo, então, o movimento da luta antimanicomio, decorrente de 

mobilizações diversas, como coloca Fhurer (2000, p. 37)apud Kraut (1997, p. 311) 

“este movimento inicialmente ganha uma dimensão de contestação e denúncia, 

relacionadas a violação de direitos humanos das pessoas com doença mental; 

abordagem da patologia da loucura como fonte de lucro”, os autores apresentam 

que este movimento se colocou contrário a instalação em curso de uma verdadeira 

indústria da loucura, associada a condições miseráveis de trabalho nos hospitais 

psiquiátricos. Esse movimento era heterogêneo em seu interior, com várias 

influências políticas que lutavam pela hegemonia e duas vertentes confrontaram-se 

no seu interior (FUHRER, 2000, p. 37).  

Essas tendências destacadas por Fhurer (2000), se distinguem pelos 

delineamentos de luta onde uma radicaliza pelo fim da estrutura hospitalocêntrica e 

manicomial, de modo mais rigoroso e entendendo que seria impossível atuar e 

defender os direitos das pessoas com transtorno mental no interior destas 

instituições, onde somente a partir dos espaços de cuidados externos e 

ambulatoriais e outros espaços mais receptivos deveriam ser tratados como 

cidadãos. Já a segunda se posicionava no sentido de realizar a inserção dos 

profissionais nos espaços asilares/hospitalares e, a partir deles, as mudanças no 

modelo assistencial seriam realizadas. 

Fhurer (2000, p. 43) apud Amarante (1994, p. 153), afirma que o modelo 

biomédico, desenvolvido com base na importância da complexidade e sem sintonia 

com os debates internacionais da época (Organização Panamericana de Saúde, 

Organização das Nações Unidas) que fortaleceram a tendência ao reconhecimento 

da pessoa com transtorno mental na condição de sujeito possuidor de direitos e a 

necessidade da melhoria da assistência, a Coordenação de Saúde Mental do 

Ministério da Saúde lança várias portarias ministeriais ao longo dos anos de 1992 a 

2006, cujos resultados fortificam mudanças significativas no modelo assistencialista, 

com o financiamento e normatização para a criação de serviços de base 

comunitária, ambulatorial e a implementação dos Centros de Atenção Psicossocial, 

os CAPS (FHURER, 2000, p. 43). 
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As unidades de atendimento tinham o caráter interdisciplinar, com 
suporte territorial, de diferentes níveis de complexidade e de cunho 
substitutivo às internações psiquiátricas que assumiu um 
papelestratégico na articulação e na construção da rede de atenção 
em saúde mental. O novomodelo priorizou o atendimento em 
unidades de CAPS por todo o país que foi amplamentedisseminado 
até o ano de 2006, que diante de tal feito surgiram número de mais 
de 1000 unidades sem mencionar outros dispositivos institucionais 
da rede de atenção psicossocial [...]. (FHURER, 2000, p. 43). 

Como a administração desses recursos para a instalação das unidades 

ficaram a cargo dos municípios em sua maioria, uma divisão limitada ao modo como 

se realizou o cuidado e potencializou a abertura de espaços de orientações muito 

eficazes em alguns locais, na sugestão de um novo molde, mas também ofereceu 

ensejo a um conservadorismo onde impera a retórica antes da efetividade. Porém, 

em quase todo o território nacional ocorreu uma transformação significativa, 

oportunizando novas possibilidades de vida para a pessoa com transtorno mental 

(FHURER, 2000, p. 47). 

Nas circunstâncias da patologia ser considerada crônica, a questão dos 

portadores de transtorno mental sentenciados e outros sujeitos que necessitavam de 

uma atenção mais integralizada e total, por responsabilidade do Estado, foram 

deixados à míngua e sem alternativas institucionais que os acolhessem. Fhurer 

(2000, p. 48) destaca que: “vivenciamos inúmeras contradições envoltas, muitas 

vezes em um amontoado de boas intenções, no mínimo inócuas do ponto de vista 

de uma real transformação” 

 

1.3 Análise Histórica da Inimputabilidade do Doente Mental no Contexto Brasileiro 

 

A análise da contexto histórico no Brasil bem como a conexão que se 

pode estabelecer  entre crime e o transtorno mental e, também, a organização de 

entidades de fiscalização e recuperação, permitiram o avanço nos debates sobre a 

elaboração de políticas que assegurasse tal desenvoltura no século XIX, pois a forte 

elo com o ramo do Direito criminal, permitiu debates entre àqueles que defendiam a 

ideia de que o doente mental deveria ficar alienados, já outros especialistas que 

cuidavam de estudar sobre a patologia mental discordavam. Os juízes que 

concordaram com a criação de um modelo de interferir de forma penal 

especificamente para àqueles indivíduos portadores de doença mental que 

cometessem crimes.  



16 
 

O primeiro código criminal do império do Brasil foi instituído na data de 22 

de outubro de 1830 e sancionado em 16 de dezembro por intermédio do imperador 

Dom Pedro I. O código se destacava por colocar três perspectivas: a isonomia dos 

homens diante da lei; a perpetração de uma pena com enfoque na intensidade do 

delito cometido e o fato de condicionar o crime dentro de caráter legal. Segundo 

Fhurer(2000, p. 94):  

A compreensão da posição do doente mental no código criminal é 
relevante considerar que, além da presunção de igualdade e da 
natureza de retribuição da pena, o pensamento doutrinário da escola 
clássica pautava-se na ideia do livre arbítrio e na ideia de 
responsabilidade .A presença da doença mental como causa do 
crime, determinava os fundamentos dos pilares da doutrina clássica 
do direito. 

No artigo décimo do código criminal vigente no ano de 1830 ditava que: 

“também não se julgarão criminosos: §2 - os loucos de todo gênero, salvo se tiverem 

lúcidos intervalos e neles cometerem o crime. (BRASIL, 1830, online)”. Nesse 

momento da história ainda não existia a ideia conceitual de uma loucura que 

pudesse conter certo nível de lucidez percebida no indivíduo, Fhurer (2000, p. 95) 

afirma que: “a lucidez nesse momento marcava o retorno ao momento da razão, e 

certificava ao doente mental a pecha de criminoso”.  

A doença mental então passou a ser considerado como uma falta de 

razão e cabia ao magistrado a obrigação de juntar os elementos fáticos que fossem 

necessários para considerar o estágio de loucura do réu. Embora, o código criminal 

de 1830 previu no artigo 12 (BRASIL, 1830, online) que: “os loucos que cometessem 

crimes seriam recolhidos aos estabelecimentos que fora destinado a eles, ou 

devolvidos para às suas famílias, diante da decisão mais conveniente proferida pelo 

magistrado”, naquela época não tinha asilos nem outro lugar específico para 

doentes mentais, o que existia eram as santas Casas e os hospitais. 

Em 1890, com abolição da escravidão, o código criminal de 1830foi 

alterado com fundamento no encabeçado por João Batista Pereira e, posteriormente 

transformado em lei naquele mesmo ano no dia 11 de outubro. Diante de tal 

alteração que se transformou em lei institui-se dessa forma, o primeiro código penal 

da república, que trouxe alterações importantes para o estado jurídico penal da 

pessoa com transtorno mental e, também do caráter da sua pena. É que se analisa 

no entendimento dos artigos 27 e 29: 

Artigo. 27 - Não são criminosos: § 3 - Os que, por imbecilidade 
nativa, ou enfraquecimento senil, forem absolutamente incapazes de 
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imputação; §4. Os que se acharem em estado de completa privação 
de sentidos e de inteligência no ato de cometer o crime. Artigo 29 - 
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. (BRASIL, 1890, online). 

 

Diante da mencionada alteração, os doentes mentais passaram a ser 

considerados inimputáveis e a não ter seus atos qualificação criminal. 

Destaca,Fhurer (2000, p. 95): “a partir de agora, a desqualificação penal da condição 

de criminoso, os crimescometidos por doentes mentais deixam de ser apenas um 

ato previsto em lei e recebe um atributo que se relaciona à imputabilidade do agente 

que o pratica”. A nova codificação alterou de forma específica o local que destinam 

os doentes mentais que cometessem crimes chamado de hospício dos alienados. 

Assim, retira-se a ideia central do jurista que era entendida no código criminal do 

ano de 1830, passando então da estratégia alienista a dar conta do destino dos 

loucos, não cabendo mais aos doentes mentais às sanções penais.   

A inclusão dos alienistas nos tribunais motivou diversas discussões no 

que se tratava de quem deveria ser a responsabilidade pordesignarque o 

transtornado mental recebesse a internação. O movimento coordenado pelos 

alienistas possuía a postura de que os magistrados não eram os profissionais mais 

qualificados para estabelecer a internação. Assim como os magistrados acreditavam 

não serem os responsáveis para tal determinação. Diante deste embate que deixava 

a postura dividida dos estudiosos daquela época, os alienistas batalhavam pela 

criação e construção de hospícios judiciários, mesmo diante da legalidade prevista 

no código penal no artigo 20 que estabeleceu que o local de internação dos loucos 

que cometessem crimes o “asilo de alienados” (FHURER, 2000, p. 101). 

Diante de tantas inquietações acerca do que era definido no código penal 

atual, no ano de 1893, foi recepcionado a câmara dos deputados, projeto do 

deputado Vieira de Araújo que lançou uma primeira propositura de alterações no 

código penal que se fora reformulado por outros projetos. No ano de 1940, após ser 

levado a uma comissão da câmara dos deputados, o projeto foi convertido na Lei de 

número 2.848/40. Diante da reforma realizada no código penal, o doente mental não 

deixa de ser qualificado como criminoso considerando a sua condição de doente, 

contudo, o crime torna a ter sua definição que independe da capacidade ou não de 

compreensão do ilícito cometido. Assim, o artigo 26, preceitua que: 
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Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da 
ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter 
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 
Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o 
agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era 
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento (BRASIL, 1840, 
S/P). 

Dentro dessa perspectiva, para o Código Penal de 1940, o caráter de 

inimputabilidade tem relação e com a culpabilidade que recai sobre o sujeito. O 

indivíduo inimputável que antes não era visto como culpado por não ser capaz de 

entender e nem tampouco recebia a punição por sua conduta, a partir da edição do 

código de 1940, está imposto àquele a imposição de uma penalidade, o que apenas 

abranda é a redução do tempo de seu cumprimento. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. A MEDIDA DE SEGURANÇA, A PENA E A INIMPUTABILIDADE: Análise 
Histórica, Conceitual e Principiológica. 
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2.1 Caráter Histórico da Inimputabilidade e Medida de Segurança 

 
Antigamente, existia apenas a pena, como forma de punir e que era 

imposta àqueles indivíduos que praticavam crimes e, conforme a ideia da época, 

deveriam penalizadas. Mais tarde, a medida de segurança como modo de sanção 

penal para incorporar o ordenamento jurídico, aliado com a pena. Isso, graças ao 

desenvolvimento dos estudos sobre doenças mentais, que foi consagrada pela 

psiquiatria forense e que trouxe a concepção de imputabilidade, ao passo que, para 

os estudiosos da época, não seria mais legítimo punir todos de forma igual.  

A partir desse raciocínio, a forma de estabelecer uma punição ao 

indivíduo, enquanto penalidade, passou a não existir para aqueles que eram 

considerados inimputáveis, e, dessa maneira, surge a figura da denominada medida 

de segurança. O doutrinador Moraes Filho (2006, online, s/p), diz que: 

A primeira noção que se tem a respeito de uma medida de 
segurança, e isso historicamente, tem seu fundamento, com os 
jurisconsultos romanos, tendo como impositores: Marco Aurélio e 
LuciusVerus, por ocasião do julgamento de um indivíduo que foi 
acusado de ter assassinado a sua própria mãe, cuja sentença 
estabelecia: "Ele já recebeu a punição pelo seu próprio furor; 
aprisione-o, não para o castigar, mas para sua própria segurança de 
seus parentais" (Grifo do Autor). 

 

Mais adiante, em 1893, surgiu o projeto do código penal suíço de Stoos, 

que pela primeira vez destacou medida de segurança, enquanto conjunto 

sistemático de medidas, diversas da pena, de cunho preventivo e particular, para os 

casos de haver irresponsabilidade penal, por inexistência de culpabilidade pessoa. 

Todavia, antes do surgimento da medida de segurança, outras medidas já eram 

utilizadas para dar solução aos casos dos indivíduos que cometessem 

irresponsabilidades penais que tinha o viés de defesa social, inclusive, com 

prescrição legal (MORAES FILHO, 2006, online, s/p).  

Diante do exposto pelo autor acima analisa-se que a primeira ideia de 

inimputabilidade surgiu a partir do momento em que as comunidades antigas 

passaram a reconhecer a existência de pessoas possuidoras de disfunção psíquica, 

mais ou menos acentuada.como se observou no contexto histórico, muitos dos 

crimes praticados eram explicados mediante o exame do desenvolvimento mental do 

acusado, daí surge a Psiquiatria Forense, capaz de colaborar comas ciências 
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jurídicas, no que tange a verificação da saúde mental do acusado, para aplicação da 

correta sanção penal, isto é, pena para os criminosos normais, considerados 

imputáveis e aplicação de uma medida de segurança para os criminosos doentes, 

considerados inimputáveis ou semi-imputáveis conforme descrito no artigo 26 e 96 e 

seguintes do código penal brasileiro (MORAES FILHO, 2006, s/p).  

No Brasil, historicamente, as Ordenações Filipinas rezavam que não se 

poderia imputar fato ilícito àquele que não poderia obrar com dolo ou culpa, visto ser 

louco, insensato ou doente.  

[...] o código penal de 1830 designava que os que àqueles com 
problemas mentais deveriam ser colocados com seus familiares ou 
internados nos locais destinados nos hospícios [...]. Sob o mesmo 
fundamento o código penal de 1890, seguia o código de 1830, a 
previsão legal se fundava na mesma regra a entrega daqueles 
doentes a seus familiares ou à internação em hospícios. Foi, 
entretanto, no projeto de Sá Pereira que o instituto surgiu com o 
nome de “medidas de defesa social”, que, posteriormente, foi 
substituído pelo de “medida de segurança”, quando o projeto foi 
revisto pela subcomissão legislativa. (MORAES FILHO, 2006, online, 
s/p). 

 

Na reforma penal realizada no ano de 1984 não se admite mais a 

aplicação de medida de segurança para o imputável, reservando a este, 

exclusivamente, a pena, conforme dispõem os artigos 96 do Código Penal Brasileiro.  

Art. 96. As medidas de segurança são:  I - Internação em hospital de 
custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro 
estabelecimento adequado; II - sujeição a tratamento ambulatorial. 
Parágrafo único - Extinta a punibilidade, não se impõe medida de 
segurança nem subsiste a que tenha sido imposta.   (BRASIL, 1940, 
online). 

É sabido que o fato do juiz considerar o criminoso-doente inocente pelo 

crime praticado, não o deixará impune. Pelo contrário, esse indivíduo cumprirá a 

punição que lhe prescreve a lei, sob uma roupagem terminológica de medida de 

segurança, que estabeleceu de forma adequada até que termine a sua 

periculosidade e o mais importante que se pode destacar é a respeito da sociedade 

estar protegida desse indivíduo durante esse período.  

Todavia, esse indivíduo inimputável também é sujeito de direito e, como 

tal, goza da tutela constitucional e penal, de modo que o processo de execução de 

uma medida de segurança que com observância aos preceitos fundamentais e 
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principiológicos, com ênfase especial à supremacia do Princípio da dignidade da 

Pessoa Humana. 

 

2.2 Caráter Conceitual de Medida de Segurança, da Pena e Possíveis 

Diferenciações Quanto ao Objeto Jurídico. 

 

Medida de segurança é procedimento instituído pelo Direito Penal que 

tem como finalidade impossibilitar a ação delituosa e, também, tem o escopo 

preventivo para evitar reincidências delituosas. Desse modo, é uma maneira que a 

sociedade se comporta em face do injusto penal realizado e possibilita a 

recolocação do doente mental para integra novamente a sociedade. No 

entendimento de Rogério Greco (2017, p. 406), “as chamadas medidas de 

segurança são produtos jurídicos fruto do delito, e que tem seu caráter penal, 

conduzidas por razões de cautela especial”. 

Medida de segurança é uma maneira de prestar assistência e que tem 

escopo social e terapêutico para àqueles indivíduos cuja responsabilidade penal não 

paira sobre eles, e, tem como útil resultado o de garantir o tratamento para o doente. 

A doutrina brasileira tem entendido que a medida de segurança não tem caráter 

penal-jurídico e sim, administrativo. Para isso, entendem ainda que a medida de 

segurança não deveria conter normatização na parte geral do código penal 

brasileiro. 

Os componentes do delito são: fato típico, ilícito e culpável. De acordo 

com estes elementos, não poderá existir crime sem considerar a culpabilidade e, 

consequentemente, o injusto penal realizado por agente considerado inimputável 

deverá receber do Estado a absolvição e não há que se mencionar em aplicação de 

pena, pois, esta tem seu caráter preventivo e retribui-vos e já a medida de 

segurança têm caráter jurídico diverso, especialmente aplicado de forma preventiva 

(GRECO, 2017, p. 60). 

Destaca-se que no país como o Brasil, diante da previsão legal 

fundamentada no artigo 32 do código penal de 1940, apena de modo geral tem sua 

divisão em privativas de liberdade, restritivas de direitos e a multa (BRASIL, 

1940,online s/p). Já a medida de segurança não é interpretada como divisão da 

pena,contudo a sua aplicabilidade, quando for a de internação, tem entendimento 
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colocado como confusão de aplicação de penalidade que restringe direitos e 

também priva a liberdade do indivíduo. Consequentemente a afirmação feita por 

Rogério Greco (2017, p. 407) tem o sentido de atribuir à medida de segurança como: 

[...] função de tratamento e cura daquele que praticou o fato ilícito. 

Nestas hipóteses o agente deve ser isento da pena, conforme 

salienta o artigo 26 da legislação de execução penal, contudo, o 

caráter conceitual da medida de segurança tem função preventiva 

especial, posto que objetiva evitar que o infrator inimputável volte a 

praticar ato criminoso. Função, esta, de inocuização. No segundo 

plano, a medida teria finalidade de prevenção geral negativa, com 

vista a coibir reações públicas ou privadas arbitrárias. 

Desse entendimento, o caráter e o propósito da medida de segurança é 

de direcionar e determinar que o doente mental receba tratamento adequado, 

ademais, possui caráter preventivo especial. Desse diálogo resta o entendimento de 

que o indivíduo inimputável estará diante da sujeição de cumprir uma determinada 

medida de caráter terapêutica em instalação hospitalar psiquiátrica ou sujeito a 

terapêutica de forma ambulatorial. 

Já em relação à pena, na concepção do doutrinador Luiz Flávio Gomes 

(2007, p. 167) na sua conceituação “é a privação ou castigo previsto em uma lei 

positiva para quem se torne culpado pela prática de uma infração” Acrescenta ainda, 

o autor:  

O caráter conceitual de pena varia conforme as justificações que lhe 
forem dadas e tais justificações ariam segundo os objetivos que se 
tem em mente: 1º. Ordem de justiça, 2º. Salvação do réu, 3º. Defesa 
dos cidadãos.  

A aplicação da pena é uma exigência realizada pelo magistrado que está 

sujeita a regramentos estabelecidos no processo legislativo feito de forma anterior. 

Desta forma, a pena dependerá do desenvolvimento política, que gradativamente, 

organizou-se em grupos e, por fim, Estados. Como analisado, a pena presume a 

vivência de uma sociedade que foi organizada de forma política e que retira o 

indivíduo condenado do tempo e do espaço do convício social e o segrega em um 

tempo e espaço próprio, de cunho institucional. 

A prisão para Greco (2017, p. 287) seria uma contenção do sujeito 

humano em um espaço delimitado por algum tempo, “um lapso de tempo”esclarece. 

De igual forma, essa dinâmica separatista também ocorre com a imposição de 
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medida de segurança na modalidade restritiva, divergindo, apenas quanto à 

terminologia empregada: “condenado” para aquela e “paciente” para essa.  

A pena tem caráter jurídica com elementos bipartidos, ou seja, possui 
dualidade punitiva e retributiva. O caráter determinante de cunho 
punitivo funda-se em penitenciar o condenado pelo crime que 
cometera, e o significadoda punição é o de desencorajar nova prática 
delituosa e o caráter retributivo está determinado nas ações de 
ressocialização que devem ser adotadas durante o cárcere com a 
finalidade que o indivíduo segregado retorne à sociedade com 
capacidade de reintegração e sem qualquer necessidade de nova 
transgressão, bem como para que não ocorra a institucionalização do 
preso junto ao sistema prisional, fato que prejudica sua reinserção na 
coletividade (GRECO, 2017, p. 289). 

 

Oportuno é realizar a distinção que existe entre pena e medida de 

segurança. A medida de segurança tem caráter de prevenção que se funda na 

periculosidade e que atinge imputáveis e semi-imputáveispelo tempo em que durar a 

ameaça ou a periculosidade do indivíduo, já àquela tem caráter retributivo e 

preventivo com fundamento na culpabilidade, atingindo os indivíduos tempo 

determinado.  

A pena está voltada para o passado (crime/culpabilidade/retribuição), 

enquanto que a medida de segurança aponta para o futuro (cura-prevenção). A 

distinção fundamental entre pena e medida de segurança situa-se no 

posicionamento de Greco (2017, p. 291) apud André Estefan (2012, p. 317): 

A pena é a sanção prevista em nosso ordenamento jurídico aos 
imputáveis, ao modo que a medida de segurança está reservada aos 
inimputáveis ou semi-imputáveis em virtude de doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado. 

 

Para a sistemática jurídico-penal, a terminologia sanção penal é 

considerado gênero, consecutivamente a medida de segurança e a pena são 

consideradas espécies, que são impostas pelo Estado-Juiz. Ora, vivemos num 

Estado constitucional democrático de direitos por isso na aplicaçãode medida de 

segurança devem ser ressaltados os princípios constitucionais que orientam e 

fundamentam garantias individuais no emprego das sanções penais, inclusive, da 

pena.  

Nesse sentido, entende Luiz Flávio Gomes (2007, p. 180) que, “não só a 

medida de segurança, mas, também a pena privativa de liberdade são formas 

similares de controle social e que constituem formas de interferência do Estado na 
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liberdade das pessoas”, motivo pelo qual todos os princípios constitucionais e 

garantias individuais que são aplicados à pena, também o são no caso da medida de 

segurança. Segundo ainda Luiz Flávio Gomes (2007), medida de segurança e pena 

são modelos de estabelecer o controle da sociedade, ou melhor, atuam como 

sistemática de freios e contrapesos, motivo porque devem ser adequadamente 

normatizadas, e até, a suas balizas, por ter caráter de interferir na liberdade das 

pessoas, ao passo que todas as liberdades constitucionais atuais que protegem os 

apenados também devem resguardar o inimputável e o semi-imputável, não 

devendo, portanto, o profissional do Direito abdicar da análise dos princípios 

constitucionais afetos à sanção penal.  

Cumpre destacar aqui neste trabalho os princípios mais importantes 

aplicáveis à medida de segurança são o da proporcionalidade, intervenção mínima, 

da proporcionalidade e o princípio da dignidade da pessoa humana os quais serão 

estudados no próximo subtítulo. 

 

2.3 Princípios Aplicáveis às Medidas de Segurança 

 

2.3.1 O princípio da legalidade aplicado à medida de segurança 

 

Tal princípio, segundo a doutrina brasileira é destacado como um dos 

mais relevantes para o Direito Penal brasileiro junto com o princípio da anterioridade 

da lei. Àquele princípio está fundamentado no artigo 2º do código penal e, também 

no artigo 5º e inciso - XXXIX da Constituição Federal de 1988.  

Sobre o referido princípio, Greco (2017, p. 17-18) apud Eduardo Reale 

Ferrari (2001, p. 93) afirma que “nada mais é do que a instituição de rígidos limites 

ao direito de punir do Estado, que se traduz pela exigência de lei formal, a fim de se 

garantir a conservação dos valores do nosso Estado Democrático de Direito”. É uma 

imperatividade a observância do princípio da legalidade, que tem como finalidade 

impor limite a atuação do Estado-Juiz ao passo que não seja arbitrária, pois trata-se 

de uma sanção que coloca em privação e limita os bens jurídicos e individuais. 

Mais uma vez, sobre o princípio da legalidade, Greco (2017, p. 20) apud 

Levorin (2003, p. 99) coloca que, no meio das imposições do Estado de Direito, seria 

o imprescindível o alcance combinado a atuação do direito do Estado de penalizar, 
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resguardando várias dasgarantias individuais, com a intenção de assegurar que o 

Estado opereconforme os meios limites legais. Então: 

[...] numa breve análise à luz da já consagrada Declaração dos 
Direitos do homem e do cidadão de 1789, que “nenhum indivíduo 
pode sofrer acusação, prisão ou detenção fora das situações 
determinadas em lei, etc.”, restando, assegurado, desta forma, o 
garantismo“nullapoenasine lege”. (GRECO, 2017, p. 20 apud 
LEVORIN, 2003, p. 99). 

 

Dessa maneira, a respeito da indeterminação do período de internação 

dos inimputáveis diante de uma doença mental, da qual a liberdade dependerá da 

interrupção da ameaça destes. Destaque para o artigo 197 e parágrafo 1º que diz: 

Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, 

o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a 

tratamento ambulatorial” (BRASIL, 1940, s/p). 

Com fundamento no princípio da legalidade a interpretação é que se 

abstrai do fundamento legal é no todo inconstitucional, em razão de que se a medida 

de segurança for aplicada por um tempo imensurável, sem previsão de tempo 

máximo estabelecido, afrontará o princípio destacado.  

Por este motivo, exposto acima, e com objetivo de solucionar a 

circunstância de indefinição, atualmente os magistrados tem utilizado a colocação de 

uma limitação ao decidir pela imposição da medida de segurança, utilizando como 

base o quantitativo da pena máxima decretada em abstrato à atuação delituosa.  

 

2.3.2 O princípio da proporcionalidade aplicado à medida de segurança 

 

Instituído na forma subjetiva no artigo 59 do Código Penal brasileiro 

(1940), a ideia do princípio é transfigurada para o que traz no contexto do princípio 

da proibição do excesso, que direciona o magistrado no estabelecimento do cálculo 

da pena-base no propósito de se cominar apena o quantitativo mínimo que foi 

necessário e satisfatório para a desaprovação e prevenir o ato delituoso.  

A interpretação a respeito da noção de mínimo puramente 
necessário para a fixação de pena, atualmente consolidada no artigo 
de lei penal brasileira, tem seu nascimento no início no século 18, 
com os iluministas e, também com Beccaria. No que importa e a este 
princípio, instruiBeccaria (2002), “um dos maiores obstáculos aos 
delitos não é a crueldade da pena, mas, a convicção de que os 
delituosos serão punidos receberão a punição, ou seja, a eficácia 
desta, ainda assim que leves, o que exigirdedicação dos juízes e a 
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rigidez de um magistrado inexorável, cuja proveito está submetida a 
uma legislação que não é pesada. (GRECO, 2017, p. 22). 

 

Ao destacar a respeito do princípio da proporcionalidade, remete a ideia 

de equidade, ou melhor, procura-se instituir uma equivalência entre a pena e a 

conduta/ação que foi realizada pelo agente, na proporçãodaquela, de forma que a 

pena não seja tão suave, de modo que estimule a vingança privada, reverberando, 

com isso, no progresso da impunidade, nem tampouco dura demais ao ponto de 

exagerar os limites da culpa do agente que comete o ilícito penal. 

É, segundo Rogerio Greco (2017, p. 23) apud Ferrari (2001, p. 134), em 

virtude do princípio que nasce a urgência de estabelecimento de um limite máximo 

razoável do período que dura a aplicação da medida de segurança, com vistas a 

evitar excesso da punição. Neste aspecto do princípio: 

[...] o interesse geral não é apenas no entendimento de que não se 

praticar mais crimes, bem como tem o objetivo de que eles sejam 

mais excepcionais na medida do mal que foi provocado ao tecido 

social, de maneira que os impedimentos que distanciam os homens 

das transgressões sejam mais vigorosos na medida que pactuem o 

bem em comum, segundo o limite do impulso que motiva a delinquir. 

(Greco, 2017, p. 23 apud Ferrari, 2001, p. 134). 

 
Diante desta contextualização doutrinária e legal constitui uma ordem 

para a determinação de uma limitação diante da utilização das medidas de 

segurança. 

 

2.3.3 O princípio da intervenção mínima e a aplicação da medida de segurança 

 

Uma síntese diante de tal princípio pode determinar a interpretação de 

que o Direito Penal é restrito exclusivamente para os casos mais graves e 

necessários diante da sistemática do direito, segundo Rogério Greco (2017, p. 26) 

apud Eduardo Reale Ferrari (2001, p. 145), este princípio: 

oferece a utilização do regulamento da transação penal aos 
indivíduos que possuem transtorno mental que se deparam diante de 
uma situação conflituosa com a lei, por ação de potencial ofensivo 
diminuído que é regramento da Lei 9.099/95, constituído por seu 
curador e/ou advogado,issoantes mesmo da apuraçãoda sua 
inimputabilidade ou semi-inimputabilidade, por interpretar que 
inaceitável agir de maneira injusta e não equitativa, que sob o 
protocolo de situação anormal, os pacientes venham a sucumbir à 
atuação do sistema penal, sendo-lhe vetado o mister de se defender, 
numa total irreverência ao direito de igualdade e à equidade.  
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Neste contexto ainda citando Greco (2017, p. 27) apud Eduardo Reale 

Ferrari (2001, p. 145)“que há uma conexão entre os princípios da intervenção 

mínimae o da proporcionalidade, uma vez que a execução daquele está pendente 

da avaliação do nível do mal que causou o transtornado mental”. A verificação deve 

transpor o exame do princípio da proporcionalidade, de forma que ainterferência do 

aparato estatal seja no limite essencialmente necessário e razoável, com o propósito 

de aplicar melhor os meios que são menos prejudiciais no sentido de afastar a 

intervenção demasiada do Estado de forma desnecessária.  

 

2.3.4 o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e a Aplicação da Medida de 

Segurança 

 
O princípio da dignidade da pessoa humana está normatizado na 

Constituição Federal de 1988 e destaca-se no artigo 1º. Tal princípio deve estar 

exposto em todas as etapas do procedimento processual penal e, por conseguinte, 

no momento de aplicar a sanção penal, e, também e, consequentemente, na 

imposição da medida de segurança.  O entendimento de Rogério Greco (2017, p. 

42) apud Eduardo Reale Ferrari (2001, p. 120) é que: 

[...] o princípio fundamental do Estado democrático de direitos, 
inclusive com tem força impositiva para as autoridades do 
Estadoentregue ao indivíduo transtornado mental/delinquente e 
doenterequisitos máximos de dignidade para o seu tratamento, 
considerando, fundamentalmente, salubridade no âmbito do 
tratamento institucional e a assistência de técnicos profissionais e 
capazes trabalhando para a recuperação daqueles, progressividade 
terapêutica, individualidade no cumprimento da medida de segurança 
e, disseminado apropagação de princípios motivadores e 
fundamentais para à comunhão de uma sociedade política e plural.. 

 

Ainda para Greco (2017, p. 42) apudFerrari (2001, p. 120), e também com 

fulcro no princípio, os que cumprem a medida de segurança devem ter “executados 

todos os seus direitos e resguardada todas as liberdades individuais, e acima de 

tudo, a constituição de um limite de aplicação medida de internação, cuidando para 

se impedir a desumanidade e diminuir o impacto do sofrimento desses indivíduos”.  
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3. A DOENÇA MENTAL NO CÓDIGO PENAL E SUA RELAÇÃO COM O CRIME, 

INIMPUTABILIDADE E A APLICAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. 

 
 

3.1 A Relação entre Doença Mental e o Crime 

 
A definição de doença mental foi estabelecida no primeiro capítulo deste 

trabalho, por esta razão importa conceituar o crime para fins de estabelecer relação 

entre a doença mental. Dessa forma, no Brasil, não existe um conceito legal de 

crime, pois a conceituação fica sob a responsabilidade da doutrina. Apesar de que a 

lei que introduz o Código Penal nos proporcione uma diferença entre o que é crime e 

o que é contravenção penal, pois, o artigo 1º destaca: 

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 (BRASIL, 1941, 

s/p). 

Entende-se não ser possível conseguir ressaltar os elementos ou 

asparticularidades mais importantes do viés conceitual de infração penal. O que na 

verdade indispensáveis ao conceito de infração penal. “Esse, na verdade, é um 

conceito que veio evoluindo ao longo dos anos, sendo que várias teorias surgiram 

com a finalidade de explicá-lo” (GRECO, 2017, p. 60).  

Segundo a ótica de Rogério Greco (2017, p. 60) a ideia conceitual e 

analítica do crime tem como objetivo, como é da sua própria essência, verificar os 

elementos ou características que constituem a infração penal, possibilitando, após 

sua pesquisa, determinar ou não pela sua prática. Greco (2017, p. 60) apud Assis 

Toledo (1984), acerca da temática afirma que: “substancialmente, o crime é um fato 

humano que lesa ou expõe a perigo bens jurídicos (jurídico-penais) protegidos”. 

Contudo, a definição colocada é deficiente para a estrutura sistemática do Direito 

penal, que precisa de elementos mais aprofundada que possa determinar os 

aspectos mais importantes a respeito do conceito de crime. Dessa maneira, Rogério 

Greco (2017, p. 61), afirma: 

E dentre as várias definições analíticas que têm sido propostas por 
importantes penalistas, parece-nos mais aceitável a que considera as 
três notas fundamentais do fato-crime, a saber: ação típica 
(tipicidade), ilícita ou antijurídica (ilicitude) e culpável(culpabilidade). 
O crime, nessa concepção que adotamos, é, pois, ação típica, ilícita 
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eculpável. 

Por este motivo estudar a função conceitual e analítica do crime é uma 

tentativa de determinar o significado de todos os elementos que integram o viés 

conceitual de crime e de todo o modo sem a pretensão de fragmentá-lo, porque 

neste entendimento o crime é sem dúvida uma unidade que não pode ser divisível. 

“Ou o agente comete o delito (fato típico, ilícito eculpável) ou o fato por ele praticado 

será considerado um indiferente penal” (GRECO, 2017, p. 61).  

Diante disso este trabalho está direcionado no sentido de considerar que 

a culpabilidade, enquanto elemento estrutural do conceito analítico de crime, 

possibilita o entendimentode que a representação da concepção abstrata do ilícito 

penal consiste na vontade de delinquir ou a manifesta percepção do indivíduo diante 

da prática de criminosa e de se comportar como tal, “pois o estudoanalítico permite-

nos, com clareza, verificar a existência ou não da infração penal; daí sua importância 

diante da doença mental” (GRECO, 2017, p. 62).  

Portando, quando não há a vontade de agir de forma criminosa e 
quando não existe a como determinar conscientemente a ilicitude 
não faz sentido considerar tal comportamento como criminoso, daí 
surge a interpretação de que o agente pode ser considerado 
inimputável o que o classifica como indivíduo não passível de 
reprovabilidade devendo aplicar uma medida diversa (GRECO, 2017, 
p. 64). 

A culpabilidade neste contexto é interpretada como um juízo de 

reprovabilidade pessoal que se faz segundo o comportamento ilícito do agente. 

Portanto, os elementos integrantes da culpabilidade são: “[...] de acordo com a 

concepção finalista por nós assumida: a) imputabilidade; b) potencial consciência 

sobre a ilicitude do fato; c) exigibilidade de conduta diversa” (GRECO, 2017, p. 62). 

Ao se considerar a natureza tripartida dos elementos do crime, quais sejam: fato 

típico, antijurídico e culpável a retirada da culpa, inevitavelmente, não haverá que se 

falar em crime, mas, num ilícito que tem natureza diferenciada.  

E diante deste entendimento é possível determinar que para a existência 

de fato típico, antijurídico cometido por um inimputável, a reprimenda penal mais 

acertada será a medida de segurança que tem caráter diferente da pena, como 

analisado no segundo capitulo deste trabalho. 

Após conceituar o crime e, também, entender que este tem caráter 

unitário e sem um dos elementos descritos como importante por caracterizá-lo, cabe 
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averiguar o que o Direito Penal reserva para o portador de doença mental, sob 

análise do caráter jurídico-penal, quando àquele indivíduo cometer o ilícito penal. No 

Código Penal(1940, online, s/p) está definido no artigo 26 que: “É isento de pena o 

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

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

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

interpretação inicial que poder ser realizada diante deste artigo é a de que o doente 

mental não possui capacidade de entendimento e, portanto, não tem condições 

psíquicas de entender que ao cometer determinada conduta tipificada como 

criminosa não tem condições de a ilicitude do fato delituoso. 

A imputabilidade é constituída por dois elementos: um 
intelectual (capacidade de entender o caráter ilícito do fato), 
outro volitivo (capacidade de determinar-se de acordo com 
esse entendimento). O primeiro é a capacidade (genérica) de 
compreender as proibições ou determinações jurídicas. [...] o 
agente deve poder prever as repercussões que a própria ação 
poderá acarretar no mundo social, deve ter, pois, a percepção 
do significado ético-social do próprio agir. O segundo, a 
capacidade de dirigir aconduta de acordo com o entendimento 
ético-jurídico. [...] é preciso que oagente tenha condições de 
avaliar o valor do motivo que o impele à ação e, do outro lado, 
o valor inibitório da ameaça penal (GRECO, 2017, p. 162 apud 
BRODT, 1996). 

 
 

3.2 A Relação Entre Doença Mental, Inimputabilidade e Semi-inimputabilidade 

 
O teor do artigo 26 do Código Penal é determinado pela união de dois 

importantes elementos que se referem sobre a inimputabilidade do indivíduo quais 

sejam: 

a) existência de uma doença mental ou desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado (critério biológico); b) a absoluta 
incapacidade de, ao tempo da ação ou da omissão, entender o 
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento (critério psicológico) (GRECO, 2017, p. 163). 

 

A lei penal brasileira considera a inimputabilidade um instituto que não 

pode ser presumido, ou seja, deverá ser comprovada por intermédio de exames 

periciais que conferem condições de absoluta certeza no momento de averiguar a 

doença mental. O método adotado pelo Direito brasileiro foi o critério biopsicológico, 
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por este, não é suficiente para a existência da doença para desobrigar o indivíduo de 

receber a reprimenda do Estado. (GRECO, 2017, p. 163)  

Para que o indivíduo que cometeu um ilícito penal possa se considerado 

como inimputável o componente biológico, que tem sua natureza patológica, que é a 

doença mental, é indispensável e se, todavia, a doença for diagnosticada, investiga-

se se o mesmo indivíduo foi capaz de compreender a ilicitude do fato e ter a 

consciência no momento do cometimento do crime e que de qualquer modo não 

conseguiu controlar a sua pulsão delituosa. Quer dizer que o critério adotado pelo 

Direito penal brasileiro verifica a existência de doença mental e, também, a condição 

anormalidade psíquica de não compreender a ilicitude que há na prática da sua 

conduta (GRECO, 2017. p. 163).  

É possível compreender que o artigo 26 adotou o critério biopsicológico 

para auferir a conduta do indivíduo portador de doença mental. E ao que parece este 

também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Habeas 

Corpus 33401/RJ, pois, além do entendimento doutrinário, tem-se aliado o 

entendimento jurisprudencial. 

Em sede de inimputabilidade vigora, entre nós, o critério 
biopsicológico normativo. Dessa maneira, não basta simplesmente 
que o agente padeça de alguma enfermidade mental, faz-se mister, 
ainda, que exista prova de que este transtorno realmente afetou a 
capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato (requisito 
intelectual) ou de determinação segundo esse conhecimento 
(requisito volitivo) à época do fato, no momento da ação criminosa 
(GRECO, 2017, p. 163 apud STJ, HC 33401/RJ, MIN. FELIX 
FISCHER, 5ª T., DJ 3/11/2004, P. 212). 

 

O artigo 26, em seu parágrafo único estabelece a redução da pena de um 

até dois terços para o indivíduo que decorrente de a sua saúde mental estar 

comprometida ou retardada, conforme preceitua: “não era inteiramente capaz de 

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

entendimento” (BRASIL, 1940,). 

 

A diferença básica entre o caput do art. 26 e seu parágrafo único 
reside no fato de que, neste último, o agente não era inteiramente 
incapaz de entender a ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo 
com esse entendimento. Isso quer dizer que o agente pratica um fato 
típico, ilícito e culpável. Será, portanto, condenado, e não absolvido, 
como acontece com aqueles que se amoldam ao caput do art. 26. 
Contudo, o juízo de censura que recairá sobre a conduta do agente 
deverá ser menor em virtude de sua perturbação da saúde mental ou 
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de seu desenvolvimento mental incompleto ou retardado, razão pela 
qual a lei determina ao julgador que reduza sua pena entre um a dois 
terços (GRECO, 2017, p. 164). 

 
Importante também considerar o posicionamento da jurisprudência: 

 
Verificada a condição de semi-imputabilidade do agente, o 
Magistrado, dentro de seu âmbito de discricionariedade motivada, 
poderá optar por reduzir a reprimenda do réu nos termos do art. 26, 
parágrafo único, do Código Penal, ou substituir o cumprimento da 
pena por internação ou tratamento ambulatorial conforme disposição 
do art. 98 do Diploma Penalista. Precedentes (GRECO, 2017, p. 164 
apudSTJ, HC 298.252/SP, REL. MIN. REYNALDO SOARES DA 
FONSECA, 5ª TURMA, DJE 28/04/2016). 

 

A título de complementação se o infrator, na eventualidade do parágrafo 

único do art. 26 do Código Penal, padecer de tratamento terapêutico específico, o 

magistrado, com fundamento no artigo 98, poderá fazer substituição da privativa de 

liberdade pela medida de internação ou até o tratamento ambulatorial pelo período 

de 03 anos, com base no artigo 97 e parágrafos.Este é o entendimento da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em julgado do ano de 2015: 

Não há que se falar em reformatio in pejus quando o tribunal de 
origem, ao julgar o recurso exclusivo da defesa, substitui a pena 
privativa de liberdade por uma medida de segurança, acolhendo um 
dos pedidos formulados em favor do réu. Não se vislumbra ofensa ao 
Enunciado sumular nº 525 do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, 
prevalecendo o sistema vicariante, é possível que o tribunal de 
origem, ao apreciar o recurso da defesa, substitua a pena privativa 
de liberdade por uma medida de segurança, desde que comprovada 
a semi-imputabilidade do réu e a necessidade do tratamento. 
Doutrina e jurisprudência (GRECO, 2017, p. 164 apud STJ, HC 
331.164/RJ, REL.ª MIN.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª 
TURMA, DJE 03/12/2015). 

 
 

3.3 Aplicabilidade da Medida de Segurança ao Doente Mental 
 

Conforme o que foi estudado e escrito no segundo capitulo deste 

trabalho, a medida de segurança tem objetivo diferente quando da aplicação da 

pena, pois as medidas de segurança têm vinculação com tratamento terapêutico 

daquele que comete ato considerado como criminoso. Dessa forma, o indivíduo que 

for considerado inimputável, deverá receber a isenção de pena que foi consignado 

pelo artigo 26 do Código Penal que afirma 

ser isento de pena o agente que, por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao 
tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de 



33 
 

entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo 
com esse entendimento (BRASIL, 1940, online). 
 

A reforma do Código Processual Penal, mais especificamente no artigo 

386 e inciso VI recebeu novo entendimento, mediante a Lei nº 11.690, de 9 de junho 

de 2008, que afirma que o magistrado isentará de pena o réu, uma vez que seja 

reconhecida os elementos que excluam o crime ou desobriguem o réu de receber a 

pena ou se houver efetiva dúvida de sua existência (GRECO, 2017, p. 407). Este 

também é o entendimento da jurisprudência, conforme julgado do anos de 2016 do 

Tribunal de Justiça de Minas. 

A aplicação rígida da norma penal pode implicar em resultados 
incompatíveis com o propósito terapêutico da medida de segurança, 
o que reclama uma aplicação jurídico-penal constitucionalmente 
adequada ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, 
da CF/88) e à inovação legislativa introduzida pela reforma 
psiquiátrica (Lei nº 10.216/2001) (GRECO, 2017, p. 407 apud TJ-MG, 
AC 2650478-34.2011.8.13.0024, REL. DES. JULIO CÉZAR 
GUTTIERREZ, DJE 13/07/2016). 
 

 

3.3.1 Espécies de medidas de segurança de acordo com o Código Penal 

De acordo com o artigo 96 do Código Penal: 

Art. 96. As medidas de segurança são:  (Redação dada pela Lei nº 
7.209, de 11.7.1984). I - Internação em hospital de custódia e 
tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento 
adequado; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). II - 
Sujeição a tratamento ambulatorial.  (Redação dada pela Lei nº 
7.209, de 11.7.1984). Parágrafo único - Extinta a punibilidade, não se 
impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido 
imposta.  (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) (BRASIL, 
1940, online). 

O entendimento jurisprudencial abaixo parece guardar sentido em fazer 

distinção entre os tipos de medidas a serem aplicadas em relação ao crime cometido 

pelo agente, pois a própria interpretação que menciona o artigo 96 e inciso I do 

Código Penal informa que a medida de segurança apropriada é em hospital de 

custódia; já quando a pena prevista para determinado ato ilícito for a detenção, 

segundo o inciso II do artigo 96 do Código Penal poderá ser aplicável o tratamento 

ambulatorial. 

Esta Corte de Justiça firmou entendimento de que o tratamento 
ambulatorial é exceção, possível apenas nos casos de crimes 
punidos com detenção, desde que observadas as condições de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art96
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periculosidade do agente, à luz do livre convencimento motivado do 
magistrado (GRECO, 2017, p. 408 apud STJ, HC 313.907/SP, Rel. 
Min. Gurgel de Faria, 5ª T., DJe 18/05/2015). 

 

Segundo Rogério Greco (2017, p. 408), a intervenção terapêutica que 

será imposta ao inimputável sujeito à medida de segurança poderá ser cumprida 

num instituição hospitalar ou fora dela. Desse modo, a medida poderá começar em, 

num primeiro momento, com a internação ou mediante tratamento ambulatorial. 

Nesse sentido, há que ser considerado que tais medidas podem conter caráter 

detentivo ou poderá ser restritivo, que tem escopo no tratamento ambulatorial.  

Pois o art. 97 do Código Penal aduz ainda que, se o agente for 
inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o 
fato previsto como crime for punível com detenção,poderá o juiz 
submetê-lo a tratamento ambulatorial. Entendemos que, 
independentementedessa disposição legal, o julgador tem a 
faculdade de optar pelo tratamento que melhor seadapte ao 
inimputável, não importando se o fato definido como crime é punido 
com pena dereclusão ou de detenção (GRECO, 2017, p. 410). 

 
Caminha no mesmo sentido da doutrina a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, a respeito do fundamento do artigo 97 do Código Penal: 

A mens legis do art. 97 do Código Penal consiste em impor, como 
regra, a internação aos inimputáveis na hipótese de delitos punidos 
com reclusão – como na espécie (tráfico de drogas) –, e somente 
facultar o tratamento ambulatorial – atribuindo-se ao juiz certa 
discricionariedade – aos casos punidos com detenção, sendo 
cabível, nesta última hipótese, a averiguação da periculosidade do 
agente para respaldar a adoção de uma medida ou de outra, à luz do 
princípio do livre convencimento motivado (GRECO, 2016, P. 410 
APUD STJ, AGRG NO ARESP 603.303/MG, REL. MIN. JOEL ILAN 
PACIORNIK, 5ª T., DJE 30/09/2016). 

 

3.3.2 Período de Cumprimento da Medida de Segurança 

 
Segundo o parágrafo 1º do artigo 97, do Código Penal, “§ 1º - A 

internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando 

enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de 

periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos”. (BRASIL, 

1940, online). O entendimento deste parágrafo remete a interpretação de que a 

medida aplicada não tem período de duração definido, o que se tem é um mínimo 

legal estabelecido e de maneira que dura enquanto for verificada a necessidade da 

terapêutica do inimputável. 

Nos termos do atual posicionamento desta Corte, o art. 97, § 1.º, do 
Código Penal, deve ser interpretado em consonância com os 
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princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade. Assim, o 
tempo de cumprimento da medida de segurança, na modalidade 
internação ou tratamento ambulatorial, deve ser limitado ao máximo 
da pena abstratamente cominada ao delito perpetrado e não pode 
ser superior a 30 (trinta) anos, situações não ocorrentes no caso 
(GRECO, 2017, P. 411 APUD STJ, HC 285953/RS, RELª MINª 
LAURITA VAZ, 5ª T., DJE 24/6/2014). 

 

Diante desta abstração o Superior TribunaL de Justiça afirmou o seu 

entendimento e editou a“Súmula nº 527,publicada no DJe de 6 de abril de 2015, 

dizendo: Súmula nº 527. O tempo de duração da medida de segurança não deve 

ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado” 

(GRECO, 2017, p. 412).O Supremo Tribunal Federal, entretanto, vem decidindo 

desde o ano de 2009, que o período de aplicação da medida de segurança não pode 

extrapolar o limite de 30 anos. É o entendimento da Suprema Corte: 

A medida de segurança deve perdurar enquanto não haja cessado a 
periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo de 
trinta anos. A melhora do quadro psiquiátrico do paciente autoriza o 
juízo de execução a determinar procedimento de desinternação 
progressiva, em regime de semi-internação (GRECO, 2017, p. 412 
apud STF, HC 97621/RS, 2ª T., – Rel. Min. Cézar Peluso, j. 2/6/2009, 
DJ 26/6/2009, p. 592). 

 

Relembrando o que foi estudado no início deste capítulo é o fato de que o 

Doente mental é prejudicado apenas pela elemento do crime, a culpabilidade. O que 

importa neste contexto é o fator periculosidade do indivíduo, pois, enquanto durar a 

situação de risco e que tenha representação de perigo para a sociedade e 

convivência harmônica, a medida imposta pelo estado-juiz não poderá ser 

interrompida.  

A Lei de Execuções Penais, trata de maneira específica a respeito de um 

elemento essencial no que se refere a cessação da periculosidade do indivíduo, ou 

seja, com fundamento nos artigos 175 e 176: 

Art. 175. A cessação da periculosidade será averiguada no fim do 
prazo mínimo de duração da medida de segurança, pelo exame das 
condições pessoais do agente, observando-se o seguinte: I - a 
autoridade administrativa, até 1 (um) mês antes de expirar o prazo de 
duração mínima da medida, remeterá ao Juiz minucioso relatório que 
o habilite a resolver sobre a revogação ou permanência da medida; II 
- o relatório será instruído com o laudo psiquiátrico; III - juntado aos 
autos o relatório ou realizadas as diligências, serão ouvidos, 
sucessivamente, o Ministério Público e o curador ou defensor, no 
prazo de 3 (três) dias para cada um; IV - o Juiz nomeará curador ou 
defensor para o agente que não o tiver; V - o Juiz, de ofício ou a 
requerimento de qualquer das partes, poderá determinar novas 
diligências, ainda que expirado o prazo de duração mínima da 
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medida de segurança; VI - ouvidas as partes ou realizadas as 
diligências a que se refere o inciso anterior, o Juiz proferirá a sua 
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias. Art. 176. Em qualquer tempo, 
ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de 
segurança, poderá o Juiz da execução, diante de requerimento 
fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu 
procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a 
cessação da periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo 
anterior (BRASIL, 1984, online). 

 
Embora o artigo 176 da Lei de Execuções Penais faça referência sobre a 

participação do Ministério Público, o magistrado pode solicitar a realização do exame 

pericial de ofício se de repente algum fato extraordinário chegue ao seu 

conhecimento. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

Ainda que o acórdão impugnado tenha determinado o prazo mínimo 
legal (1 ano) para averiguação da cessação da periculosidade, 
estando o paciente submetido a medida de segurança, o juiz da 
execução poderá ordenar, a qualquer tempo, a realização de nova 
perícia, conforme dispõe o art. 176 da LEP (GRECO, 2017, P. 412 
apud STJ, HC 313.907/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª T., DJe 
18/05/2015). 

 

Esta discricionariedade que possui o magistrado tem o objetivo de 

constatar, por meio do comportamento do indivíduo. Se a periculosidade encerrou 

ou não e, dessa maneira, se aquele praticar conduta que represente perigo para a 

sociedade, e este fato chegar ao conhecimento do magistrado, este poderá, a 

qualquer tempo definir o reestabelecimento da medida de segurança. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As possíveis considerações a respeito deste trabalho estão relacionadas 

aos institutos da inimputabilidade, da pena, dos elementos do crime e, sobretudo, da 

aplicação daqueles aos doentes mentais que tem atenção legislativa estabelecida no 

artigo 26 do Código Penal. 

Fica consignado neste trabalho que o doente mental, antigamente, não 

era motivo de grande atenção, pois, eram classificados, como praga ou até mesmo 

um castigo advindo dos deuses, sendo, aliás, objeto de humilhação social e para a 

família que os aprisionavam nos arredores da residência e àqueles desgarrados das 

famílias eram largados à própria sorte, vagando pelas ruas, na dependência da 

sensibilidade alheia, além de padecerem de discriminação e falta de respeito. 

A análise da contexto histórico no Brasil bem como a conexão que se 

pode estabelecer  entre crime e o transtorno mental e, também, a organização de 

entidades de fiscalização e recuperação, permitiram o avanço nos debates sobre a 

elaboração de políticas que assegurasse tal desenvoltura no século XIX, pois a forte 

elo com o ramo do Direito criminal, permitiu debates entre àqueles que defendiam a 

ideia de que o doente mental deveria ficar alienados, já outros especialistas que 

cuidavam de estudar sobre a patologia mental discordavam. Os juízes que 

concordaram com a criação de um modelo de interferir de forma penal 

especificamente para àqueles indivíduos portadores de doença mental que 

cometessem crimes.  

Conforme o que foi estudado e escrito no segundo capitulo deste 

trabalho, a medida de segurança tem objetivo diferente quando da aplicação da 

pena, pois as medidas de segurança têm vinculação com tratamento terapêutico 

daquele que comete ato considerado como criminoso. Dessa forma, o indivíduo que 

for considerado inimputável, deverá receber a isenção de pena que foi consignado 

pelo artigo 26 do Código Penal.E diante deste entendimento é possível determinar 

que para a existência de fato típico, antijurídico cometido por um inimputável, a 

reprimenda penal mais acertada será a medida de segurança que tem caráter 

diferente da pena, como analisado no segundo capitulo deste trabalho. 

Foi oportuno é realizar a distinção que existe entre pena e medida de 

segurança. A medida de segurança tem caráter de prevenção que se funda na 
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periculosidade e que atinge imputáveis e semi-imputáveis pelo tempo em que durar 

a ameaça ou a periculosidade do indivíduo, já àquela tem caráter retributivo e 

preventivo com fundamento na culpabilidade, atingindo os indivíduos tempo 

determinado. 

E, finalmente, considera-se que a lei penal brasileira interpreta a 

inimputabilidade como sendo um instituto que não pode ser presumido, ou seja, 

deverá ser comprovada por intermédio de exames periciais que conferem condições 

de absoluta certeza no momento de averiguar a doença mental. O método adotado 

pelo Direito brasileiro foi o critério biopsicológico, por este, não é suficiente para a 

existência da doença para desobrigar o indivíduo de receber a reprimenda do 

Estado. E que a intervenção terapêutica que será imposta ao inimputável sujeito à 

medida de segurança poderá ser cumprida numa instituição hospitalar ou fora dela. 

Desse modo, a medida poderá começar em, num primeiro momento, com a 

internação ou mediante tratamento ambulatorial. Nesse sentido, há que ser 

considerado que tais medidas podem conter caráter detentivo ou poderá ser 

restritivo, que tem escopo no tratamento ambulatorial. 
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