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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como escopo analisar a possível inconstitucionalidade na prorrogação sem tempo determinado 

nas medidas de segurança, ou seja, as punições detentivas impostas aos doentes mentais, tidos como semi imputáveis e 

inimputáveis pelo Direito Penal Brasileiro, àqueles que não possuem capacidade de entender a gravidade de suas 

condutas, medida esta que podem se dar de forma interminável, ferindo o princípio constitucional de vedação às penas de 

caráter perpétuo, inserido na Constituição Federal Brasileira em vigor.  
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1. INTRODUÇÃO 

  

A aplicação das medidas de segurança no Brasil é um problema que vem sendo discutido há 

anos e está longe de ser resolvido no que tange o seu prazo para cumprimento. Se por um lado não 

pode o Estado deixar de punir, considerando o risco iminente de afetar a sociedade como um todo, 

por outro, não pode manter um indivíduo, mesmo que considerado de alto grau de periculosidade, 

privado perpetuamente de sua liberdade. 

 

2. AS MEDIDAS DE SEGURANÇA  

 

Medida de segurança é o tratamento aplicado àqueles indivíduos inimputáveis que cometem 

um delito penal. A questão, no entanto, é envolta pelo problema da definição do tempo de duração 

desta medida. A lei diz que será por prazo indeterminado, até que perdure a periculosidade. 
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 Dispõe o artigo 96 do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940, que institui o 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. 

 

Conforme ensinamentos de Aníbal Bruno, “pena é a sanção, consistente na privação de 

determinados bens jurídicos, que o Estado impõe contra a prática de um fato definido na lei como 

crime”. 

 

2.1. PRAZO E PRORROGAÇÃO NAS MEDIDAS DE SEGURANÇA 

 

No que concerne ao prazo das medidas de segurança, o art. 97, § 1º reza que 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. O juiz, pela persistência da periculosidade do agente, fará com que a medida de segurança 

seja mantida renovando-se o exame psiquiátrico do paciente de ano em ano, ou a qualquer tempo, 

conforme possibilita o art. 97, § 2º, do Código Penal e o art. 176 da Lei de Execução Penal, 

respectivamente transcritos:  

 

Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Se, todavia, o fato 

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

ambulatorial. 
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.  
 

3. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL ÀS PENAS PERPÉTUAS NO BRASIL 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu Título II, “Dos Direitos 

e Garantias Fundamentais”, e Capítulo I, “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos”, demonstra 

claramente em seu artigo 5º, XLVII, “b”, que o Estado brasileiro não pode ter em seu ordenamento 

jurídico, dispositivo que dê ao executor da lei, poder de impor qualquer tipo de pena perpétua: 
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Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

XLVII – não haverá penas: 

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; 

b) de caráter perpétuo; 

c) de trabalhos forçados; 

d) de banimento; 

e) cruéis.” 

 

Há de se ressaltar, no entanto, conforme dito anteriormente, que a Constituição entende de 

forma abrangente o conceito de pena. O constituinte veda as penas perpétuas. Contudo, o artigo 

supracitado não estabelece qual é o limite máximo. Decorrente desta necessidade de complementação 

à norma constitucional, o legislador infraconstitucional fixou o limite máximo de 30 anos para 

cumprimento de penas no Brasil, no art. 75 do Código Penal. Todavia, não foi estabelecido limite 

para cumprimento de medidas de segurança. 

 

3.1 DIREITOS E GARANTIAS 

 

3.1.1 Direito à igualdade 

 

Há afronta a isonomia entre pessoas que merecem pleno conhecimento acerca dos castigos que 

lhes são aplicados pelo Estado. Se para um (imputável) é dado ciência do limite temporal de atuação 

do Estado sobre sua liberdade, parece evidente que ao outro (inimputável) também se faz necessária 

esta garantia.  

 

3.1.2 Direito à humanidade 

 

 É incontestável que a medida de segurança, quando de sua aplicação e execução, deve primar 

pelo respeito da pessoa humana, proporcionando ao indivíduo que se encontra segregado a 

possibilidade de retorno ao meio social do qual foi retirado para tratamento e recuperação. Nenhuma 

sociedade ou legislação moderna pode concordar com a possibilidade de se submeter um indivíduo a 

um mal tão grande, a ponto de privar totalmente suas chances de reinserção à sociedade.  
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3.1.3 Direito à dignidade da pessoa humana 

 

O princípio da dignidade humana exige que as autoridades competentes confiram ao doente 

mental delinquente condições mínimas de tratamento, tais como a salubridade do ambiente, a 

presença de profissionais habilitados, a individualização na execução da medida de segurança e a 

transmissão de valores necessários à convivência em sociedade. Manicômios desaparelhados, sem 

estrutura física e humana, configuram verdadeiros depósitos de uma parte da população menos 

favorecida que, invariavelmente, sofre nas mãos do Estado o inaceitável desrespeito à sua condição 

de ser humano. 

 

3. A CARACTERIZAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE 

 

Os fatos e fundamentos expostos nos itens anteriores demonstram de forma antecipada e 

com bastante evidência, a inconstitucionalidade que resulta da atual aplicação de medidas de 

segurança aos inimputáveis de todo o Brasil, em virtude das intermináveis prorrogações que a lei 

faculta às autoridades competentes para lidar com estes indivíduos. 

A lei faculta as prorrogações ilimitadas como pelo fato de ser omissa em relação à fixação 

de pena máxima para o cumprimento das medidas de segurança, como ocorre com as penas impostas 

aos imputáveis. Analisando o caráter punitivo das medidas de segurança, e o princípio constitucional 

de vedação às punições perpétuas, há de se concluir pela inconstitucionalidade das prorrogações das 

sanções em caráter indeterminado, visto que conforme o exposto, fica evidente que as penas, via de 

regra, perdurarão durante toda a vida daquele a quem foi imposta medida de segurança. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia de estudo do presente resumo teve como escopo principal mostrar que 

qualquer parte deste problema, seja o doente mental, seja a sociedade, tem muito a perder se uma 

viável solução não for apresentada.  
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4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

Percebe-se que medida de segurança, não é somente uma pena, mas também uma forma de 

tratar um indivíduo, para que esse mesmo não cause mais mal a sociedade, e que o caráter de duração 

da pena perdura no próprio tratamento do doente, até que sua periculosidade para o convívio social 

seja cessada. Sem prazo para que se finde, essa punição é interpretada de forma que cause certa 

comparação com a pena de Caráter Perpétuo, vedada pela nossa CF/88 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ante o exposto, nota-se evidente inconstitucionalidade na prorrogação ilimitada para o 

cumprimento da medida de segurança, visto que a lei permite que isso seja renovado inúmeras vezes, 

enquanto não seja sanada a periculosidade do apenado. Ainda, é indiscutível que o sistema 

penitenciário, não possui estrutura para cumprir com seu papel social, tampouco reabilitar um preso 

e/ou paciente, sendo este um dos motivos para o alto índice de reincidência existente no país. 

 

REFERÊNCIAS 

 
 

ANIBAL BRUNO, Apud. SHECAIRA, Sérgio Salomão. Teoria da Pena. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 

2002 – p. 182. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 22 Abril 2016. 

 

BRASIL. Código de Processo Penal. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del3689Compilado.htm> 26 de setembro de 2017. 

 

BRASIL. Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L7210.htm> Acesso em 26 de setembro de 2017. 

 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 7ª Ed. São Paulo, Método, 2007. 

 

LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 11ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  

 

NOVELINO, Marcelo. Manual de Direito Constitucional. Ed.9. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014. 


