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RESUMO: 

 
O presente trabalho visa demonstrar a aplicabilidade do prazo da Medida de 
Segurança no Direito Penal, alertando para um descompasso existente entre o que 
diz a lei penal, a doutrina e a jurisprudencial brasileira acerca do tema. Isso porque, 
o Código Penal brasileiro em seu art. 97 parágrafo primeiro prevê que as medidas 
de segurança perdurarão por prazo indeterminado, até que o laudo feito 
periodicamente dentro dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 
demonstre que está cessada a periculosidade do paciente. Contudo a partir da 
análise dos textos doutrinários e de alguns julgados dos tribunais superiores pode-se 
constatar que tal dispositivo não vem sendo aplicado literalmente por diversas 
razões, sendo a principal delas, estar em desacordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Penal. Medida de Segurança. Prazo indeterminado. 
Doutrina. Superior Tribunal de Justiça. Supremo Tribunal Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT: 

 

This paper demonstrates the applicability of the term of Measure Safety Criminal 
Law, warning of a mismatch between what the law says criminal, the Brazilian 
doctrine and jurisprudence on the subject. This is because the Brazilian Penal Code 
in its article. 97 first paragraph provides that security measures will last indefinitely, 
until the award made periodically in the Hospitals of Custody and Psychiatric 
Treatment shows that it is ceasing danger of the patient. However from the analysis 
of the doctrinal texts and tried some of the higher courts can be seen that such a 
device has not been used literally for several reasons, chief among them, disagree 
with the Constitution of the Federative Republic of Brazil. 
 

 

KEY-WORDS: Criminal Law. Security Measure. An indefinite term. Doctrine. 
Superior Court of Justice. The Supreme Court. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como foco o artigo 97 parágrafo primeiro do Código 

Penal, tratando basicamente do posicionamento doutrinário e jurisprudencial diante 

da indeterminação do prazo das medidas de segurança aplicada no Brasil. Contudo, 

é importante ressaltar desde logo que esse trabalho não pretende realizar uma 

verificação exaustiva da Doutrina e jurisprudência acerca do assunto, mas tão 

somente suscitar e alertar sobre uma questão que não vem sendo amplamente 

debatida pelos operadores do Direito. 

Dessa forma, serão analisadas a doutrina, e o posicionamento do Superior 

Tribunal de Justiça e principalmente do Supremo Tribunal Federal acerca dessa 

indeterminação temporal, visto que nos tribunais superiores pode-se encontrar o 

posicionamento final sobre o tema. 

A escolha desse tema se deu principalmente por sua relevância social. Isso 

porque, é no mínimo alarmante o fato de que um indivíduo ao cometer um delito 

imbuído por uma doença psíquica possa vir a passar grande parte de sua vida 

dentro de um Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, que nem sempre 

possui condições favoráveis à sua recuperação. 

Para tanto, o trabalho foi estruturando em quatro capítulos.  

No primeiro capítulo faz-se uma breve análise do surgimento da Pena e da 

Medida de segurança no Brasil. Posteriormente, no segundo capítulo demonstra-se 

a definição, as características e as diferenças entre a Pena e da Medida de 

Segurança. 

Feito isso, no terceiro capítulo foi apresentado o posicionamento Doutrinário 

acerca do tema, expondo a opinião e os argumentos contrários e favoráveis à 

indeterminação do prazo das medidas de segurança. 

Passada a análise acerca da doutrina, no quarto e último capítulo o foco 

principal seria a análise jurisprudencial somente do Supremo Tribunal Federal. 

Contudo foi constatado no decorrer do presente trabalho a necessidade de fazer 

uma análise instrumental também acerca do posicionamento da Superior Tribunal de 

Justiça a fim de verificar brevemente a existência ou não de divergências, não 

somente doutrinária, mas também jurisprudencial sobre a imposição de limites 

quanto à duração das medidas de segurança nesse tribunal. 
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1. APONTAMENTOS SOBRE A PENA E A MEDIDA DE SEGURANÇ A NO 
DIREITO BRASILEIRO. 

 
 

1.1. Apontamentos sobre a Pena no Brasil 

 
De acordo com o entendimento de Heleno Cláudio Fragoso passo a discorrer 

sobre o histórico da Pena e da Medida de Segurança no Brasil1. No período Colonial 

Brasileiro, o Direito Penal aplicado no Brasil era aquele disposto no Livro V das 

ordenações Filipinas, que previa amplamente a Tortura e também a Pena de Morte 

em diversas formas. Exemplos disso são as “penas de morte pelo fogo”, onde o réu 

era queimado vivo; a “pena de morte natural para sempre” onde o réu era enforcado 

e seu cadáver permanecia até seu apodrecimento. Além dessas penas havia 

também mutilações, confisco de bens, entre outras. 

Em um contexto da Carta Constitucional de 1824, Bernardo Pereira de 

Vasconcelos apresentou à Câmara dos deputados o Projeto do Código Criminal de 

1830, onde se observa idéias e diretrizes penais que estão vigentes até o Código 

atual, como a justiça, a equidade, e os limites das penas que jamais devem 

ultrapassar a pessoa do condenado. O novo Código também deixou de prever 

confiscação de bens, a tortura, açoites e outras crueldades anteriormente previstas. 

Além disso, ainda não previa crimes culposos, pois esses só estariam previstos na 

legislação penal a partir de 1871. 

Tal Projeto veio a se tornar o primeiro Código autônomo da América Latina, 

em 16 de dezembro de 1830 que restou influenciado por idéias liberais advindas do 

Iluminismo.2 

Mesmo estando influenciado pelo Código Penal Francês e pelo Código 

Napoleônico, o Código Criminal trouxe originalidades e características como a 

circunstância de atenuantes pela menoridade e o arbítrio judicial no julgamento dos 

menores de 14 a 17 anos. Além disso, houve também a exclusão da pena de morte 

por crimes políticos e a previsão da imprescritibilidade das penas. É importante 

deixar claro que a pena de morte não foi de todo abolida uma vez que a Lei 10 de 

Junho de 1835, ainda previa a possibilidade de aplicá-la aos escravos, caso esses 

                                                           
1 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal (Parte Geral) . 16ª Ed., Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2004, p. 184. 
2 Idem p. 72 
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matassem seus senhores. A pena de açoites também permaneceu vigente, sendo 

abolida somente em 1886. 

Em 1888 com a abolição da escravatura, algumas previsões do Código 

Criminal precisaram passar por modificações. Nesse contexto, João Vieira de 

Araújo3 apresentou em 1889 uma nova edição do Código ao Ministro da Justiça. Foi 

nomeada uma comissão para examinar o anteprojeto e a decisão foi por reformar a 

legislação penal vigente na época. Essa missão ficou a cargo do então conselheiro 

da comissão que analisou o anteprojeto, João Batista Pereira, que já havia 

elaborado a Parte Geral do Código. 

O então Código Penal de 1890 foi elaborado de maneira rápida, antes do 

advento da Constituição Republicana, por isso não considerou diversos avanços que 

já estavam presentes naquela época. Diz-se então, que tal Código apresentava 

grande atraso diante da evolução doutrinária de sua época. 

Diante de tantas críticas e de inefetividade, já em 1891 foi criada uma 

comissão na Câmara dos Deputados, que ficou encarregada de efetuar a revisão do 

Código de 1890 e apresentar um novo projeto que contou com a participação de 

Faculdades de Direito e órgãos do poder Judiciário. O projeto apresentado veio a ser 

aprovado pela Câmara, mas não conseguiu seguimento no Senado. 

Pode-se dizer que de 1910 até 1935 houve várias tentativas frustradas de se 

obter uma reforma no Código Penal, que somente viria a começar a ocorrer quando 

o então Ministro da Justiça do Governo Getulio Vargas, Francisco Campos, 

determinou que o professor Alcântara Machado apresentasse um novo Projeto para 

o Código Penal. 

Assim foi feito. Em 1938 foi apresentado o projeto do Código. Mesmo Diante 

do projeto, o governo determinou ainda que uma comissão revisora especial o 

analisasse. A Comissão que na época era composta por Nelson Hungria, Roberto 

Lyra, Narcélio de Queiroz e Vieira Braga apresentou uma nova redação do Projeto e 

essa veio a prevalecer sobre aquela escrita anteriormente por Alcântara Machado. 

O Projeto definitivo que daria origem ao Código Penal foi de fato apresentado 

em 1940, mas somente entrou em vigor em 1° de Janei ro de 1942. 

                                                           
3 João Vieira de Araújo era professor de Direito Penal da Faculdade de Direito de Recife e também 
Deputado. 
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O novo Código incorporava “fundamentalmente as bases de um direito 

punitivo democrático e liberal”.4 Dentre as inovações pode-se citar o princípio da 

reserva legal que era aplicado somente às penas, não abarcando as medidas de 

segurança, o sistema de duplo binário (que previa a possibilidade de aplicação de 

pena e medida de segurança), a pluralidade das penas privativas de liberdade, o 

sistema progressivo no cumprimento das penas privativas de liberdade, a suspensão 

condicional da pena, o livramento condicional, o estabelecimento de 30 anos como o 

tempo máximo para as penas privativas de liberdade, entre outras mudanças. 

Na parte Especial o Código trazia 11 títulos, sendo iniciado pelos crimes 

contra a pessoa e terminando com os crimes contra administração pública. 

Com o tempo e com as necessidades, a legislação penal foi sendo 

complementada por outras leis, passando a prever outros delitos como crimes 

falimentares, crimes eleitorais, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, crimes 

contra o meio ambiente. 

Já em 1961, Nelson Hungria é solicitado pelo governo brasileiro para 

apresentar um anteprojeto que visaria grandes mudanças na legislação penal 

brasileira. Contudo, mesmo o anteprojeto tendo sido promulgado em 1969 e entrado 

em vigor em 1970, seu prazo de vacância foi prorrogado diversas vezes durante 

quase 10 anos. 

Nesse contexto, tal legislação jamais entrou em vigor, sendo o Código de 

1969, revogado pela Lei n° 6.578 de 1978. 

Tendo em vista as necessidades de reformar a legislação penal,em 1980 foi 

elaborada uma comissão de juristas sob a Presidência do professor Francisco de 

Assis Toledo que realizaria a reforma do código por etapas, revisando primeiro a 

Parte Geral, depois a Parte Especial. 

O projeto elaborado pela comissão foi aprovado e promulgada em 11 de julho 

de 1984 a Lei n° 7.209 que introduziu diversas modi ficações ao Código Penal. 

Dentre todas as mudanças realizadas faz-se necessário citar algumas de maior 

relevância como a extinção do sistema duplo binário que estabelecia a possibilidade 

de aplicação da pena e da medida de segurança, para a entrada em vigor do 

                                                           
4  FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal (Parte Geral) . 16ª Ed., Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2004, p. 184. 
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sistema vicariante, que estabelece o cumprimento da pena ou  da medida de 

segurança para os agentes semi-imputáveis.  

Outros aspectos relevantes introduzidos pela reforma são a possibilidade das 

penas restritivas de direito e o livramento condicional que foi favorecido pelo agente 

que tiver bons antecedentes e for primário. 

 
 

1.2. Apontamentos sobre as Medidas de Segurança no Brasil 

 
Acredita-se que o ponto de partida ideal para a conceituação da presente 

parte, é a análise das medidas de segurança a luz da teoria “pena-fim” idealizada 

pelo penalista alemão Franz Von Listz, que segundo Eduardo Reale Ferrari: 

(...) via, na pena-fim, a possibilidade de se alcançar o equilíbrio entre 
o poder e o direito, acreditando no utilitarismo e na justiça das 
normas jurídicas; sua concepção figurava não apenas como 
fundamentadora, mas também como restritiva à vertente político-
criminal. A punição justificava-se ora por retribuição pelo mal 
praticado, ora por prevenção, diante do perigo da reiteração da 
conduta, legitimando a medida de tratamento com fulcro na 
recuperação, na intimidação ou na inocuização5. (FERRARI, 2001, p. 
29). 

 

Sendo assim, de acordo com o entendimento de Ferrari6, Von Listz 

iniciou diretrizes sobre como se estabeleceriam as medidas de segurança, que 

posteriormente foram positivadas e sistematizadas por Karl Stooss no 

anteprojeto de Código Penal Suíço em 1893 que entrou em vigência no país 

em 1937com o advento do Código Penal Suíço. 

Nesse contexto do anteprojeto, a medida de segurança, então chamada 

medida de tratamento, passou a ser abordada em diversos códigos penais de 

outros países inclusive no Brasil, onde foi disciplinada pela primeira vez no 

Decreto 1.132, de 22 de dezembro de 1903, prevendo o recolhimento daqueles 

que comprometessem a ordem pública7. 

Posteriormente, verificou-se uma tentativa de codificar as medidas de 

tratamento no Projeto de Código Penal elaborado por Virgílio de Sá Pereira em 

                                                           
5  FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de Segurança e Direito Penal no Estado Demo crático de 
Direito . São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 29. 
6 Idem p.29 
7 Ibidem p.33  
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1927 exigindo-se somente a periculosidade social e não criminal. Contudo, 

após passar por revisões, o projeto não logrou êxito. 

Diante disso, somente no Código Penal de 1940 as medidas de 

segurança seriam explicitadas de fato, adotando-se a concepção do sistema 

duplo-binário idealizado por Stooss. Tal sistema aplicava a medida de acordo 

com a periculosidade do agente, podendo esta substituir, complementar e ser 

cumulativa à pena. 

Eduardo Reale Ferrari manifesta que naquela época a medida poderia 

ser aplicada tanto ao inimputável quanto ao imputável, desde que fosse aferida 

sua periculosidade, não importando sequer a efetiva prática do delito. Segundo 

o autor, portanto: “Tratava-se de uma resposta penal justificada pela 

periculosidade social, punindo o indivíduo não pelo que ele fez, mas pelo que 

ele era” 8. Além disso, a medida somente cessaria quando o indivíduo 

estivesse plenamente curado.  

Eram divididas em detentivas ou não detentivas, classificando-se em 

pessoais conforme a gravidade do crime e a periculosidade do agente e em 

patrimoniais configurando-se com a necessidade de confisco, interdição de 

estabelecimento, entre outras disposições. 

Vale salientar que a medida de segurança do Código Peal de 1940 não 

tinha nenhuma relação com o cometimento ou não de um delito, visto que 

identificada a periculosidade, ao agente seria aplicada a medida 

independentemente de suas condutas perante á sociedade. Nas lições de Luiz 

Regis Prado: “O Código Penal de 1940 acolhia, de certa forma, a 

periculosidade pré-delitiva ao prever a aplicação de medidas de segurança na 

hipótese dos chamados quase-crimes 9. 

 O código admitia ainda em seu art.80, a aplicação provisória da medida 

de segurança, não se preocupando, portanto, com o princípio da presunção de 

inocência do agente. 

Quanto ao tempo de execução da pena, era disposto no diploma o 

tempo mínimo em que o indivíduo deveria permanecer sob as medidas, 

                                                           
8 Ibidem p. 35. 
9 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro.  Vol., 1: Parte Geral, art. 1.° a 120 6ª ed., 
rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p.693.  
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contudo não dispunha qualquer prazo máximo de duração das mesmas, pois 

somente cessariam com a cura do indivíduo. 

Em 1963, pretendendo reformular o Código Penal de 1940, o governo 

elaborou sob a autoria de Nelson Hungria um novo código em 1969 que veio a 

ser publicado por meio de decreto-lei. 

Pode-se dizer que o Código de 1969 tentou lograr algumas mudanças 

naquilo que já estava positivado no código de 40, isso porque manteve a 

mesma classificação quanto às medidas de segurança, adicionando apenas 

novas modalidades de tratamentos. 

O Código trouxe ainda a possibilidade de que os semi-imputáveis 

permanecessem internados em anexos aos manicômios psiquiátricos, 

proporcionando assim uma separação entre os pacientes com quadros mais 

graves, daqueles menos graves. 

O novo Diploma viria ainda a não permitir mais a comutatividade entre 

as sanções detentivas. Sendo imputável, caberia a ele somente a pena. Dessa 

maneira, o código passava a adotar claramente o sistema vicariante e a 

abandonar o sistema duplo-binário.  

Nesse novo sistema não pode haver cumulação entre a pena e a medida 

de segurança, por isso podemos afirmar que o sistema vicariante consagra a 

grande diferença entre pena e medida de segurança, uma vez que a pena 

passa a ser definida de acordo com a culpabilidade enquanto a medida de 

segurança é definida de acordo com o grau de periculosidade do agente. 

Ocorre que mesmo contendo mudanças importantes para o Direito Penal 

brasileiro, o Código de 1969, não entrou de fato em vigência, pois esta foi 

diversas vezes protelada por pressões políticas relativas à época. Nesse 

contexto, o antigo Código Penal de 1940 continuou sendo aplicado no Brasil, 

como já explicitado. 

Com a permanência de todos aqueles dispositivos do código de 1940, a 

comunidade jurídico-penal percebeu que realmente mudanças precisavam ser 

tomadas em alguns aspectos. Dessa forma iniciam-se os trabalhos de uma 

comissão presidida pelo Ministro Francisco de Assis Toledo que viria a discutir 

importantes pontos que necessitavam de mudanças e entre eles estava a 

questão das medidas de segurança. 
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Analisando esse tema a comissão definiu que a partir da reforma de 

1984 as medidas somente poderiam ser aplicadas aos inimputáveis e aos 

semi-imputáveis. 

Sendo assim, de acordo com o art. 26 do Código Penal já alterado: 

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 
entendimento10.  

  

Quanto aos semi-imputáveis o art.26 parágrafo único dispõe: 

 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.  

 

O Código de 1984 nas palavras de Eduardo Reale Ferrari: 

 Revitalizou o princípio da legalidade de forma absoluta, enunciando 
como pressupostos obrigatórios, tanto a periculosidade criminal 
como, especialmente, a prática de um ilícito-típico.11  

 

Dessa forma estaria abolida a possibilidade de ser aplicada a medida de 

segurança ao sujeito que não cometeu nenhum delito, visto que para tal 

aplicação é necessário verificar a periculosidade do autor do fato delituoso. 

Outra inovação trazida pela reforma foi a mudança quanto às medidas 

profiláticas, pois o código estabeleceu somente a internação em hospital de 

custódia e tratamento psiquiátrico e tratamento ambulatorial. Na hipótese em 

que o acusado é condenado com reclusão o magistrado está obrigado a 

determinar a internação em hospital de custódia e tratamento. 

Entretanto, para os crimes apenados com detenção caberá ao juiz 

escolher entre estabelecer a pena de forma reduzida, aplicar o tratamento 

ambulatorial ou a internação aos fatos praticados pelos inimputáveis. 

Quanto à regressão da medida, o art. 97 parágrafo 4° do Código Penal 

dispõe: “Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar 

                                                           
10 BRASIL. Lei 7209 de 11 de julho de 1984 altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal, e dá outras providências. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm. Acesso em: 1 de junho de 2011. 
11 FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de Segurança e Direito Penal no Estado Demo crático de 
Direito . São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 40. 
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a internação do agente, se essa providência for necessária para fins 

curativos”.12 Ou seja, caberá ao magistrado o acompanhamento do estado de 

saúde do paciente para determinar a melhor medida a ser tomada, pois caso 

aja necessidade, o paciente poderá passar do tratamento para a internação. 

Da mesma maneira que dispõe tal regressão explicada acima, visando o 

bem-estar do pacientes semi-imputáveis, o legislador permitiu que o 

magistrado substitua a pena privativa de liberdade pela internação ou pelo 

tratamento ambulatorial caso tal necessidade seja verificada através de uma 

perícia13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
12 BRASIL. Lei 7209 de 11 de julho de 1984 que altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 e estabelece o Código Penal, e dá outras providências. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm. Acesso em: 1 de junho de 2011. 
13  O art. 98 do Código Penal dispõe: “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 ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, 
nos termos do artigo anterior e respectivos §§ 1º a 4º. 
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2. FUNDAMENTOS, CARACTERÍSTICAS E DIFERENÇAS ENTRE A P ENA E A 
MEDIDA DE SEGURANÇA  

  

2.1. Definições, Fundamentos e características  

 
Dentro do sistema penal existem inúmeras teorias que procuram justificar a 

existência da pena. A primeira delas, nas lições de Luiz Regis Prado14 denomina-se 

Teoria Absoluta, onde a pena tem um fim essencialmente retributivo, de maneira que 

aquele que praticou um delito penal necessariamente deverá sofrer a perda de um 

bem jurídico, um mal que possa de certa maneira reparar aquele crime que foi 

cometido. 

A segunda teoria apresentada pelo autor em seu livro é a Teoria Relativa 

também chamada de Preventiva, onde o fim primordial da aplicação da pena seria 

evitar que o agente cometesse novamente algum delito. Em suas próprias palavras: 

“Não se trata de uma necessidade em si mesma, de servir à realização social da 

Justiça, mas instrumento preventivo de garantia social15 (...). 

A terceira teoria apresentada é a denominada Teoria Unitária ou Eclética, que 

consiste basicamente em unir o caráter retributivo e o caráter preventivo da pena. 

Como dispõe o autor16:  

(...) embora o delito seja o fundamento inequívoco da pena e esta 
encontre sua legitimação no injusto culpável realizado, pode-se 
deixar de aplicá-la ou fazê-lo abaixo da medida do injusto penal 
culpável quando considerações de caráter preventivo assim o 
recomendem. (PRADO, 2006, p. 536) 
 

Tal teoria citada acima pretende, portanto, equilibrar a teoria absoluta e 

relativa adequando-as de acordo com as necessidades do direito penal moderno, de 

maneira a satisfazer a sociedade que tem a necessidade de verificar que tal 

delinqüente está sendo punido por ter cometido tal delito e o autor do crime que 

consegue a reconciliação e a reintegração para com a sociedade.17 

Sendo assim, pode-se verificar que a pena, fundada na culpabilidade, seria a 

punição que o Estado detém para aquele que cometer um ilícito e violar os bens que 
                                                           
14  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro . Vol., 1: Parte Geral, art. 1.° a 120. 6ª ed., 
rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p.525.  
15 Ibidem p. 527 
16 Ibidem p. 536 
17 Ibidem p. 534 
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foram tutelados pelo mesmo, tendo uma finalidade retributiva e preventiva uma vez 

que a existência da lei penal tem como objetivo garantir que seus sujeitos não 

cometam ilícitos.  

Já a medida de segurança, fundada na periculosidade, tem o caráter 

unicamente preventivo objetivando que o sujeito seja retirado do convívio social e 

posto em locais específicos de tutela estatal para que não represente perigo à 

população e possa também realizar o tratamento psiquiátrico. 

Ivanira Pancheri conceitua o instituto das medidas de segurança da seguinte 

forma:18 

A medida de segurança pode ser definida como privação de bens 
jurídicos imposta jurisdicionalmente pelo Estado como um fim 
reeducador ou curativo a pessoas socialmente perigosas em ocasião 
do cometimento de um ilícito penal (...). (PANCHERI, 1997, p. 106). 

 
Pode-se dizer então, que as medidas de segurança são uma conseqüência 

da prática de um fato típico, antijurídico, cometido por um agente portado de uma 

deficiência psíquica. Contudo para que tal medida seja aplicada faz-se necessário 

verificar também a periculosidade do agente. Para Luiz Regis Prado: “o objetivo 

primeiro da medida de segurança imposta é impedir que a pessoa sobre a qual atue 

volte a delinqüir” 19.  

Nesse sentido as duas sanções impostas pelo direito penal àqueles que 

cometem crime parecem ter uma função de reintroduzir o agente na sociedade, 

prevenindo para que esse não cometa novamente delitos. Nesse sentido dispõe a 

Lei 7210 em seu art. 1°: “a execução penal tem por objetivo proporcionar condições 

para a harmônica integração social do condenado e do internado”. 20 

Ainda quanto à conceituação das medidas de segurança João Mestieri  

manifesta que essas seriam21 “ verdadeiras sanções penais, pois participam da 

natureza da pena, tendo, porém existência em função da periculosidade do agente”. 

Segundo Queiroz22: 
                                                           
18 PANCHERI, Ivanira. Medidas de segurança  in: Revista Brasileira de Ciências Criminais, São 
Paulo, n°5, out/dez, ano 5, p. 106,1997.  
19 Ibdem p. 690 . No mesmo sentido salienta Muñoz Conde:” as medidas de segurança têm dupla 
finalidade: defender a sociedade e curar o enfermo.  “. (CONDE, Muñoz apud GOMES, Luiz Flávio. 
“Duração das medidas de segurança ”. In: FRANCO, Alberto Silva e NUCCI, Guilherme de Souza 
(orgs.). Direito penal: parte geral II (coleção doutrinas essenciais; v. 3). São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 1068). 
20 BRASIL. Lei 7210 de 11 de julho de 1984 que institui a Lei de Execução Penal. Disponível em  
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L7210.htm . Acesso em: 2 de junho de 2011. 
21 MESTIERI, João. Teoria elementar do direito criminal: parte geral . Rio de Janeiro: J Mestieri, 
1990. P.375. 
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[...] são sanções penais destinadas aos autores de um injusto penal 
punível, embora não culpável em razão da inimputabilidade do seu 
agente". E segue afirmando que "[...] tais medidas, para serem 
aplicadas, exigem o concurso simultâneo de todos os requisitos e 
pressupostos do crime, como exceção, unicamente, da 
imputabilidade do seu autor. (QUEIROZ, 2006, p.417) 

Nesse mesmo sentido, entende Nucci23 que medida de segurança é: 

[...] uma forma de sanção penal, com caráter preventivo e curativo, 
visando a evitar que o autor de um fato havido como infração penal, 
inimputável ou semi-imputável, mostrando periculosidade, torne a 
cometer outro injusto e receba tratamento adequado.( NUCCI, 2007. P. 
479).  

Já Frederico Marques24 ensina: “é providência ditada pela defesa do bem 

comum baseada no juízo de periculosidade, que, no tocante aos inimputáveis, 

substitui o juízo de reprovação consubstanciado na culpabilidade”.  

Magalhães Noronha25 ainda preceitua afirmando que: 

Como a pena, é a medida de segurança sanção penal. Bem 
sabemos que esta concepção não é pacífica, mas ontologicamente, 
para nós, elas não apresentam distinção. São outras diferenças que 
as caracterizam, e de natureza quantitativa antes que de qualidade. 
Na pena prevalece o cunho repressivo, ao passo que na medida de 
segurança predomina o fim preventivo; porém, como já se fez sentir, 
a prevenção também não é estranha à pena. (NORONHA, 1987. p. 
298). 
 

Nesse sentido, Bruno de Morais Ribeiro26 afirma que sendo a medida de 

segurança uma espécie do gênero sansão penal, deve-se aplicar a ela todas as 

garantias e princípios relativos à pena. Ou seja, as medidas de segurança devem 

estar de acordo com a anterioridade, legalidade e retroatividade da lei mais benéfica. 

Uma vez conceituada a pena e a medida de segurança, podemos afirmar que 

a primeira é verificada de acordo com a culpabilidade do agente, enquanto a 

segunda depende da periculosidade, tendo ainda um caráter curativo.  

                                                                                                                                                                                     
22 QUEIROZ, Paulo. Direito penal: parte geral . 3. ed. rev. São Paulo. Editora Saraiva: 2006. P. 417 
23 NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado . 7. ed. rev. atual e. amp. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2007. P.479 
 
24 MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal.  III v. 1ª ed. atual . Campinas. Editora 
Millennium. 1999. P. 29 
25 NORONHA, Magalhães E. Direito Penal . I v. Rio de Janeiro. Editora Saraiva: 1987. P.298 
26 RIBEIRO, Bruno Morais. Medidas de Segurança . Porto Alegre. Editor Sergio Antônio Fabris - 
SAFE, 1998. 
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Quanto às espécies, as medidas de segurança podem ser detentivas onde o 

sujeito tem sua liberdade restrita e permanece sob tutela do estado para que dessa 

forma possa realizar o tratamento necessário, mediante a internação em Hospitais 

adequados. Todavia para que tal medida seja aplicada é necessário que o indivíduo 

fosse incapaz ou relativamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato no 

momento de sua realização e também que seu ilícito seja apenado com reclusão. 

A outra espécie de medida, a não detentiva, consiste na realização de 

tratamento ambulatorial presente no art. 96, inciso II do Código penal, aplicado ao 

sujeito que praticar os crimes apenados com detenção. 

 
 

2.2. Diferenças entre a Pena e a Medida de Seguranç a 

 

Tem-se que pena e medida de segurança são duas espécies de sanção penal 

aplicadas ao indivíduo diante do cometimento de um ilícito penal. Contudo, a 

doutrina traz algumas diferenças relevantes entre os institutos. 

Ao discorrer sobre tais diferenças, Miguel Reale Ferrari também entende que 

ambas são espécies de conseqüências jurídicas impostas pelo Estado diante da 

prática de um ato considerado por este, como ilícito penal27. 

O autor salienta ainda nas palavras de Agustin Jorge Barreiro28: 

Penas e medidas de segurança se identificam, pois ambas: a) 
possuem uma diminuição ou privação de certos bens jurídicos – 
como a liberdade do indivíduo com caráter aflitivo; b) pressupões o 
cometimento de um ilícito típico; c) desempenham – pouco 
importando a essência hierárquica – finalidade de prevenção geral e 
especial positivas; d) caracterizam-se jurisdicionalmente; e) visam ao 
mesmo fim: a defesa social. (FERRARI, 2001, p.67). 

 

Álvaro Mayrink29 também cita características que diferenciam a medida de 

segurança da pena: 

                                                           
27 FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de Segurança e Direito Penal no Estado Demo crático de 
Direito . São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 66. 
28 BARREIRO, Agustin Jorge. Conceptos y princípios constitucionales. Valencia: Tirand lo Blanch, 
1996. Apud FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de Segurança e Direito Penal no Estado 
Democrático de Direito . São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 67 
29 COSTA, Álvaro Mayrink. Direito penal . 6. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1998. v. 1, t. 3, p. 
1932/1933.  
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(a) que a pena é conseqüência da culpabilidade do autor, ao passo 
que a medida de segurança é imposta unicamente pela 
periculosidade; (b) outrossim a pena é determinada e a medida é 
sempre indeterminada; (c) a medida de segurança é sanção penal de 
natureza preventiva , ao passo que a pena privativa de liberdade tem 
caráter preventivo repressivo. (COSTA, 1998, p. 1932/1933).  

E continua afirmando: 

A nosso sentir, a distinção entre pena e medida de segurança não se 
encontra em seus ângulos estruturais, mas a razão de sua 
justificação. O inimputável continua a ser um homem em particular 
estado de necessidade, a quem importa dar auxílio e proteção. A 
defesa da sociedade realiza-se justamente com o tratamento e a 
cura, por óbvio até onde for possível, desses especiais tipos de 
infratores da norma sócio-jurídicas. ( COSTA, 1998, 1932/1933). 

 
Basileu Garcia, em Instituições de Direito Penal30 entende que existe uma 

diferença quanto ao caráter retributivo, afirmando que:  

as medidas de segurança não traduzem castigo. Foram instituídas ao 
influxo do pensamento de defesa coletiva, atendendo à preocupação 
reabilitadora. À pena – acrescenta-se – invariavelmente se relaciona 
um sentimento de reprovação social, mesmo porque se destina a 
punir, ao passo que as medidas de segurança não se voltam a 
pública animadversão, exatamente porque não representam senão 
meios assistenciais e de cura do indivíduo perigoso, para que possa 
readaptar-se à coletividade. (GARCIA, 2008, p. 593). 

 
Ivanira Pancheri31 discorre sobre as diferenças entre os dois institutos, 

manifestando que a pena baseia-se na culpabilidade e a medida de segurança na 

periculosidade; a pena recai sobre os imputáveis e os semi-imputáveis enquanto a 

medida de segurança nunca pode ser aplicada aos imputáveis. 

A pena poderá variar de acordo com o delito cometido e suas circunstâncias, 

enquanto a medida de segurança baseia-se unicamente na periculosidade. 

A autora manifesta ainda que ambas são uma reação estatal diante daquele 

que comete um ilícito e que a privação da liberdade é um caráter em comum às 

duas, pois o tratamento daqueles submetidos a medida de segurança estaria de 

                                                                                                                                                                                     

 
30 GARCIA, Basileu. Instituições de Direito Penal . V. I. tomo II, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 593-
594 apud COSTA, R.S. A ausência de cura da doença psquiátrica: reflexos humanistas no Direito in 
XIX Congresso do Conpedi , 2010, Florianópolis. Anais do XIX Congresso Nacional do Conpedi. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010. P. 1284-1296. 
31 PANCHERI, Ivanira. Medidas de segurança  in: Revista Brasileira de Ciências Criminais, São 
Paulo, n°5, p. 106, out/dez, ano 5, 1997. 
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certa forma cerceando ou até mesmo retirando do paciente a liberdade, como é o 

caso da internação por exemplo. 

Apresentadas as semelhanças e diferenças, pode-se concluir que a doutrina 

tende a considerar que ambas são espécies de sanção penal, porém os dois 

institutos são diferentes, não podendo a medida de segurança ser considerada uma 

espécie de pena.  

Contudo, mesmo considerando tais diferenças tende a acreditar que os 

mesmo princípios aplicados às penas, devem estar presentes nas medidas de 

segurança quando se tratar do tempo limite de duração das mesmas. 

Sendo assim, a questão do tempo de duração será abordada mais adiante 

pelo presente trabalho, pois na aplicação da pena, o acusado já sabe o limite 

máximo de sua permanência sob a custódia do Estado, enquanto nas medidas de 

segurança tal limite máximo não é exigido pelo legislador quando o mesmo dispõe 

no art. 97 parágrafo 1° do Código Penal: “A interna ção, 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”32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 BRASIL. Lei 7209 de 11 de julho de 1984 que altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 e estabelece o Código Penal, e dá outras providências. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm. Acesso em: 2 de junho de 2011. 
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3. ANÁLISE DOUTRINÁRIA 

 

Um dispositivo legal tal como o citado ao final do capítulo anterior, quando 

presente entre as normas que regem o Estado Democrático de Direito, enseja um 

debate doutrinário e jurisprudencial acerca da indeterminação temporal da medida 

de segurança e, conseqüentemente, dos limites da atuação estatal na liberdade 

individual dos indivíduos. 

Tal questionamento envolve, portanto, dois direitos que se encontram em 

conflito, sendo eles, a garantia de liberdade do indivíduo e a segurança da 

coletividade que se encontra ameaçada diante da liberdade de um sujeito com 

elevado grau de periculosidade.  

Resta dessa maneira, fazermos primeiramente uma análise doutrinária quanto 

aos princípios constitucionais relevantes para a presente questão, apresentando 

posições contrárias e posteriormente argumentos favoráveis à indeterminação 

temporal do instituto, visto que essa análise torna-se cada vez mais importante, pois, 

muitas vezes, é com base nesses princípios que a jurisprudência exara suas 

decisões sobre esse tema. 

Primeiramente cabe falar sobre o princípio da Legalidade definido pela não 

existência de um crime ou de uma pena sem prévia lei que o defina e a estabeleça. 

Dessa forma Ferrari33 expõe que a conseqüência da desobediência a esse princípio 

seria o cerceamento da liberdade visto que não seria previamente definido o tempo 

que o indivíduo permaneceria sob a tutela estatal.  

Ainda sobre a Legalidade, Luiz Flávio Gomes34·: “todos têm o direito de saber; 

antecipadamente; até que limite o Estado pode invadir em seu sagrado direito de 

liberdade”.  

No mesmo sentido Heleno Cláudio Fragoso em sua obra Lições de Direito 

Penal35 dispõe: “ainda que não haja norma expressa a respeito, as medidas de 

segurança estão submetidas ao princípio da legalidade: não é possível impor 

medida que não esteja previamente prevista em lei.” 

                                                           
33 FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de Segurança e Direito Penal no Estado Demo crático de 
Direito . São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 179. 
34 GOMES, Luiz Flávio. “Duração das medidas de segurança ”. In: FRANCO, Alberto Silva e NUCCI, 
Guilherme de Souza (orgs.). Direito penal: parte geral II (coleção doutrinas essenciais; v. 3). São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 1072. 
35 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. Parte Geral . 15ª edição. Rio de Janeiro. 
Editora Forense, 1994. Atualizada por Fernando Fragoso. P. 389. 
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Dessa maneira pode-se perceber que tal artigo presente no Código Penal é 

alvo de crítica por alguns doutrinadores que acreditam na impossibilidade da 

duração indeterminada dessas medidas, que dessa maneira violam a segurança 

jurídica dos indivíduos. 

Outro princípio a ser analisado é o da Proporcionalidade. Este princípio é 

aplicado às penas com intuito de proteger os indivíduos da pretensão punitiva 

excessiva por parte do Estado, e exatamente por ser um limitador ao poder estatal, é 

que deve ser aplicado também às medidas de segurança, com intuito de assegurar a 

vedação às sanções de caráter perpétuo. 

Nesse sentido manifesta Marco Polo Levorin36: “A nosso aviso, deveria, haver 

um limite temporal de um fato previsto na lei como ilícito penal por motivos de 

proporcionalidade e segurança jurídica”. 

Luiz Flávio Gomes37 ao dissertar sobre tal princípio defende que a medida de 

segurança, ainda quando não restar cessada a periculosidade do autor do fato, não 

pode perdurar por tempo superior à pena que seria aplicada, caso o sujeito fosse 

imputável. Isso porque, considera que os exames de cessação de periculosidade 

não são precisos, sendo melhor, portanto, definir o tempo máximo de duração de 

acordo com a gravidade do ato cometido. 

Reiterando esse entendimento, Marco Polo Levorin nas palavras de Álvaro 

Mayrink da Costa38: 

“De lege ferenda, observo que a questão deveria ter um tratamento 
mais aprofundado pelo legislador de 84. Rebelo-me contra a 
característica de indeterminação de duração máxima, que ao poderia 
ultrapassar ao máximo da pena cominada ao tipo violado pelo autor 
do inimputável”. 

 

Diante do exposto percebe-se também a manifestação de alguns 

doutrinadores que argumentam através do princípio da proporcionalidade a questão 

da punição por parte do estado e seus limites a fim de assegurar a liberdade dos 

indivíduos. 

                                                           
36 LEVORIN, Marco Polo. Princípio da legalidade na medida de segurança : determinação do 
limite máximo de duração da internação . 1ª edição. São Paulo, Juarez de Oliveira, 2003.p 210. 
37 GOMES, Luiz Flávio. “Duração das medidas de segurança ”. In: FRANCO, Alberto Silva e NUCCI, 
Guilherme de Souza (orgs.). Direito penal: parte geral II (coleção doutrinas essenciais; v. 3). São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 1073. 
38 LEVORIN, Marco Polo. Princípio da legalidade na medida de segurança : determinação do 
limite máximo de duração da internação . 1ª edição. São Paulo, Juarez de Oliveira, 2003.p 210 
apud DA COSTA, Álvaro Mayrink. Direito Penal. Parte Gral. Vol I. Editora Forense.p.1945.  
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O terceiro e último princípio também debatido na doutrina é o da Igualdade, 

onde todos serão iguais perante a lei sem nenhuma distinção. Contudo, o sujeito 

que pratica um delito e é imputável terá sua pena previamente cominada de acordo 

com o deito cometido. Diferente disso é o caso do inimputável, que não tem 

conhecimento do limite em que terá sua liberdade cerceada, visto que esta 

permanece condicionada ao resultado positivo do exame de cessação de 

periculosidade. 

Diante dessa problemática apresentada, Luiz Flávio Gomes dispõe: 

“A indeterminação das medidas de segurança também ofende esse 
fundamental princípio constitucional na medida em que confere um 
tratamento desigual ao inimputável ou semi-imputável que necessita 
de tratamento, comparados com o imputável ou semi-imputável que 
não necessita de tratamento”.  

 

Com o mesmo posicionamento Marco Polo Levorin39:  

“Os delinqüentes loucos são marginalizados em relação aos 
imputáveis, que gozam de todas as limitações impostas pela 
legalidade e igualdade. Neste sentido, pelo princípio da igualdade, 
não se pode determinar o prazo na intervenção estatal na esfera da 
liberdade do Sentenciado (lhe conferindo mais direitos) e 
indeterminá-lo para o Internado”. 

 

Para corroborar ainda o entendimento doutrinário cita-se. 

Cernichiaro40 que afirma: 

Não faz sentido, em nossa quadra cultural, privar alguém do direito 
de liberdade para o resto da vida. Além de contrariar anseio de todo 
homem, abonado no mundo civilizado, nenhuma utilidade social é 
extraída. Ao contrário, apenas efeitos negativos, manutenção da 
ociosidade e transformação do ser humano em pária. 
  

Zaffaroni e Pierangeli41 alegam: 

Não é constitucionalmente aceitável que a título de tratamento, se 
estabeleça a possibilidade de uma privação de liberdade perpétua, 
como coerção penal. Se a lei não estabelece o limite máximo é o 
interprete quem tem a obrigação de fazê-lo. 
  

André Copetti42 afirma em sua obra: 

                                                           
39 Ibdem p.150 
40 CERNICHIARO, Luiz Vicente ;COSTA JR., Paulo José da. Direito Penal na Constituição , 3ª. Ed., 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995. P. 130/131. 
41 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. PIARANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro . 
Parte geral . 5º ed. São Paulo. RT 2004. P. 858. 
42 COPETTI, André. Direito penal e estado democrático de direito . Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2000. P. 185. 
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Totalmente inadmissível que uma medida de segurança venha a ter 
uma duração maior que a medida da pena que seria aplicada a um 
imputável que tivesse sido condenado pelo mesmo delito. Se no 
tempo máximo da pena correspondente ao delito o internado não 
recuperou sua mental, injustificável é a sua manutenção em 
estabelecimento psiquiátrico forense, devendo, como medida 
racional e humanitária, ser tratado como qualquer outro doente 
mental que não tenha praticado qualquer delito. 
 
 

Quanto às posições favoráveis à indeterminação, Luiz Flávio Gomes em 

“Medidas de Segurança e seus limites43” menciona sua existência e os seguintes 

argumentos: “... as medidas de segurança devem ser indeterminadas...pois o 

enfermo mental é diferente dos condenados imputáveis, por isso, tem que ser 

tratado de modo diferente”. 

Afirmando ainda44: que “a indeterminação se justifica porque há grande 

possibilidade de reincidência do enfermo mental, que é pessoa perigosa para a 

sociedade”. 

Porém no decorrer do texto ele faz questão de explicitar seu desagrado diante 

de tais argumentos, afirmando que não só os inimputáveis, mas todos os criminosos 

seriam perigosos para a sociedade e que apesar disso todos os indivíduos devem 

ser tratados de maneira igualitária, não podendo haver mais benefício para uns e 

menos para outros. 

Comunga do mesmo posicionamento Rogério Greco45, quando explana que a 

medida de segurança: 

Não tem prazo certo de duração, persistindo enquanto houver 
necessidade do tratamento destinado à cura ou à man utenção 
da saúde mental do inimputável. Ela terá duração en quanto não 
for constatada, por meio de perícia médica, a chama da cessação 
da periculosidade do agente , podendo, não raras as vezes, ser 
mantida até o falecimento do paciente.(grifos meus). 
 

 

A partir dessa exposição pode-se perceber que os doutrinadores reconhecem 

que a pena é diferente da medida de segurança, contudo todos os princípios 

aplicados àquela devem ser aplicados também às medidas segurança, como por 

exemplo, ao tempo de duração das mesmas. Sendo assim, mesmo estando disposta 
                                                           
43 GOMES, Luiz Flávio. “Medidas de Segurança e seus limites”  in Revista Brasileira de Ciências 
Criminais, São Paulo, ano 1, n° 2, p. 70, abril-jun ho, 1993.  
44 Idem. 
45 GRECO, Rogério. Curso de direito Penal – Parte Geral . Volume I. Niterói-RJ: Editora Impetus. 
2006. P.729. 
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claramente no código penal a indeterminação das medidas, a maior parte da 

doutrina pesquisada e exposta acima se manifesta de forma contrária, ou seja, 

favorável à determinação temporal quanto à aplicação do instituto. 

Feita a análise da Doutrina seria importante constatar como vem se 

posicionando os Tribunais Superiores acerca da indeterminação temporal das 

medidas de segurança. 
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4.  ANÁLISE JURISPRUDENCIAL 

 

Passada a análise acerca da doutrina, o foco principal do presente capítulo, 

como dito anteriormente, seria a análise jurisprudencial somente do Supremo 

Tribunal Federal. Contudo, como dito na introdução, foi constatado no decorrer do 

trabalho a necessidade de fazer uma análise instrumental também acerca do 

posicionamento da Superior Tribunal de Justiça a fim de verificar brevemente a 

existência ou não de divergências, não somente doutrinária, mas também 

jurisprudencial sobre a imposição de limites quanto à duração das medidas de 

segurança nesse tribunal. 

Na breve pesquisa realizada primeiramente no Superior Tribunal de Justiça, 

percebe-se que as decisões se dividem em três grupos. O primeiro entende que as 

medidas de segurança não devem ter prazo estabelecido previamente, devendo 

perdurar até a cessação de periculosidade. Já o segundo tem por objetivo preservar 

a vedação das penas de caráter perpétuo limitando assim, as medidas de segurança 

ao limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito, e o terceiro e último 

grupo segue o entendimento estabelecido no Supremo Tribunal Federal onde restou 

pacificado que a medida de segurança não poderia ultrapassar o prazo máximo de 

trinta anos. 

 Passemos então à análise do primeiro grupo.  

No Habeas Corpus n° 113.998/2008 julgado pela 5ª tu rma sob relatoria do 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho46: 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RÉU CONSIDERADO 
INIMPUTÁVEL. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA 
CONSISTENTE EM INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO 
IMPROCEDENTE. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO 
PELO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. 
INTERNAÇÃO QUE DEVE DURAR ENQUANTO NÃO CESSADA A 
PERICULOSIDADE DO INIMPUTÁVEL. PARECER DO MPF PELA 
CONCESSÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA, PORÉM. 

                                                           
46 Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Execução Penal. Réu considerado inimputável. Aplicação de 
medida de Segurança. Habeas Corpus n° 113.998 – Rio  Grande do Sul. Impetrante: Cleonir de 
Oliveira Carrão – Defensora Pública. Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande Do sul. 
Paciente: João Gastão Duran. Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. RS. Julgado em 03 de 
fevereiro de 2009 e publicado em 16 de março de 2009. Disponível em 
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=852514&sReg=200801851800&s
Data=20090316&formato=PDF 
Acesso em 13 de setembro de 2011. 
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1. O início do cumprimento da medida de segurança interrompe a 
contagem do prazo prescricional (HC 113.459/RS, Rel. Min. JANE 
SILVA, DJe 10.11.2008). 
2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a internação 
do inimputável deve durar enquanto não cessada a su a 
periculosidade. 
3. O MPF manifestou-se pela concessão do writ. 
4. Ordem denegada. 
(Grifos meus). 
 
1. (...). 
2. (...). 
3. Noutro ponto, buscando a medida de segurança não  só o 
caráter preventivo como também o curativo e terapêu tico, o 
Código Penal estabeleceu claramente que esta terá t empo 
indeterminado, perdurando enquanto não cessar a 
periculosidade do agente, senão vejamos: 
Art. 97 - (...) 
§ 1o. - A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo 
indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante 
perícia médica, a cessão de periculosidade. O prazo mínimo deverá 
ser de 1(um) a 3 (três) anos. 
4. A aplicação do referido dispositivo de lei, aliás, é amplamente 
defendida por esta Corte: 
 
RECURSO ESPECIAL. PENAL. INIMPUTÁVEL. APLICAÇÃO DE 
MEDIDA DE SEGURANÇA. TEMPO INDETERMINADO. PRAZO 
MÍNIMO DE 
1 (UM) A 3 (TRÊS) ANOS. CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. 
1. Nos termos do art. 97, § 1.º, do Código Penal, a  medida de 
segurança, na modalidade internação ou tratamento 
ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdura ndo 
enquanto não for averiguada, mediante laudo pericia l, a 
cessação de periculosidade, sendo o prazo mínimo es tabelecido 
entre 1 (um) a 3 (três) anos. 
2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 820.330/RS, Rel. 
Min. LAURITA VAZ, DJe 07.04.2008)47. 
(Grifos meus). 
 
 

Nesse mesmo HC o Ministro a fim de reiterar sua decisão, confirma o 

entendimento citando ainda outro Habeas Corpus: 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE 
TRATAMENTO AMBULATORIAL EM INTERNAÇÃO. LEGALIDADE. 

                                                           
47 Brasil.Superior Tribunal de Justiça. Aplicação de medida de segurança. Prazo indeterminado. 
Recurso Especial n° 820330 /2006 – RS. Recorrente: Ministério Público do Rio Grande do Sul. 
Recorrido:Marcelo Luiz Ribeiro.Advogado: Helena Maria Pires Grillo – Defensora Pública e outros. 
Ministro Relator:Laurita Vaz. Julgado em: 28 de fevereiro de 2008 e publicado em 07 de abril de 
2008. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=820330&b=ACOR 
Acesso em: 13 de outubro de 2011. 
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NÃO-COMPARECIMENTO DO INIMPUTÁVEL AO EXAME 
PERICIAL. ART. 184 DA LEP. CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE 
INDEMONSTRADA.ORDEM DENEGADA. 
1. O Juiz da Vara das Execuções Criminais, ao converter o 
tratamento ambulatorial em internação, atendeu ao que dispõe a 
legislação de regência (art. 184 da Lei de Execução Penal), uma vez 
que a extinção da medida de segurança depende da ef etiva 
demonstração da cessação da periculosidade do inimp utáve l, o 
que não pôde ser aferido na hipótese, ante a desídia do paciente em 
atender ao chamado judicial para a realização da perícia médica. 
2. Ordem denegada. (HC 42.460/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES 
LIMA, DJU 25.09.2006)48.(Grifos meus). 

 

Outro julgado que também acompanha o mesmo sentido é o Habeas Corpus 

113.459/2008 sob relatoria da Ministra Jane Silva49 da 5ª turma do STJ: 

PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA. DECISÃO 
QUE DECLARA A PRESCRIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA E 
COLOCA O PACIENTE EM DESINTERNAÇÃO PROGRESSIVA. 
ACÓRDÃO QUE REFORMA A DECISÃO PORQUE O PACIENTE 
NÃO CUMPRIU O PRAZO MÁXIMO DA MEDIDA DE SEGURANÇA 
QUE É DE TRINTA ANOS SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STF. 
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 
MEDIDA DE SEGURANÇA QUE DEVE DURAR ENQUANTO 
PERDURAR A PERICULOSIDADE DO INTERNADO. 
ENTENDIMENTO DO STJ. EVOLUÇÃO PSIQUIÁTRICA DO 
PACIENTE QUE POSSIBILITA A SUA DESINTERNAÇÃO 
PROGRESSIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA NOS 
TERMOS DO VOTO DA RELATORA. 
1. Embora a prescrição da medida de segurança seja calculada pelo 
máximo da pena cominada ao delito atribuído ao paciente, não se 
declara a prescrição quando o início do cumprimento da medida de 
segurança interrompeu a contagem do prazo. Essa causa de 
extinção da punibilidade regula-se segundo o artigo 109 do Código 
Penal. 
2. Conquanto o Supremo Tribunal Federal entenda que  a medida 
de segurança deva ser cumprida pelo prazo máximo de  trinta 
anos, este Superior Tribunal de Justiça se posicion ou pela 
duração da medida de segurança enquanto persistir a  
periculosidade do agente. (Grifos meus). 

                                                           
48 Brasil.Superior Tribunal de Justiça. Conversão de tratamento ambulatorial em internação. Habeas 
Corpus 42460/2005 – SP. Impetrante: Carlos Weis – Procuradoria de Assistência Judiciária. 
Impetrado: Primeira Câmara Extraordinária Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
Paciente: Domingos Aparecido Marchioni. Ministro Relator Arnaldo Esteves Lima. Julgado em: 22 de 
agosto de 2006 e publicado em 25 de setembro de 2006. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200500404831&dt_publicacao=25/09/2006 
Acesso em: 14 de outubro de 2011. 
49 Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Medida de Segurança. Habeas Corpus 113459 – RS.  
Impetrante: Instituto de Acesso à justiça – IAJ. Advogado: Flora Luciana Teixeira de Oliveira 
(Assistência Judiciária). Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Paciente: 
Carlos Alberto Moraes (internado). Relator: Ministra Jane Silva. Julgado em 28 de outubro de 2008 e 
publicado em 10 de novembro de 2008. Disponível em : 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=hc+41269&b=ACOR 
Acesso em: 13 de setembro de 2011. 
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Seguindo o mesmo entendimento está o Habeas Corpus 42683/2005 sob 

relatoria do Ministro Ginson Dipp que dispõe50: 

CRIMINAL. HC. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. 
EXECUÇÃO. RÉU SEMI-IMPUTÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA DE SEGURANÇA 
AINDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. INTERNAÇÃO 
POR PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. ORDEM 
DENEGADA. 
I. A medida de segurança prevista no Código Penal, quando 
aplicada ao inimputável ou semi-imputável ainda no processo de 
conhecimento, pode ter prazo indeterminado, perdura ndo 
enquanto não for averiguada a cessação da periculos idade. 
Precedentes. 
II. Não há vinculação entre o prazo de duração da medida de 
segurança imposta ao semi-imputável, ainda no processo de 
conhecimento, com o tempo de duração da pena privativa de 
liberdade substituída. 
III. Ordem denegada. 
(Grifos meus). 

 

E ainda o Habeas Corpus 145510/2010 sob relatoria do Ministro Jorge 

Mussi51: 

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE 
INIMPUTÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. 
IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. 
APLICABILIDADE. INTERNAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. 
TÉRMINO. CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 
1. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que o 
instituto da prescrição é aplicável na medida de segurança, 
estipulando que esta "é espécie do gênero sanção penal e se sujeita, 
por isso mesmo à regra contida no artigo 109 do Código Penal” (RHC 
n. 86.888/SP, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ de 
2/12/2005). 

                                                           
50 Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Substituição da pena privativa de liberdade por medida de 
segurança. Habeas Corpus 42683 – SP. Impetrante: Franciane de Fátima Marques – Procuradoria de 
Assistência Judiciária. Impetrado: Segunda Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça do 
estado de São Paulo. Paciente: Hamilton Lopes de Souza. Ministro Relator: Gilson Dipp. Julgado em 
13 de setembro de 2005 e publicado em 03 de outubro de 2005. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200500454976&dt_publicacao=03/10/2005 
Acesso em 14 de setembro de 2011. 
51 Brasil. Superior tribunal de Justiça. Imposição de medida de segurança. Aplicabilidade. Prazo 
Indeterminado. Habeas Corpus n° 145510 – RS. Impetr ante: Jussara Tereza Osorio da Rocha- 
Defensora Pública. Impetrado: Tribunal de justiça do Rio Grande do Sul. Paciente: Gerson Luiz 
Volkart. Relator Ministro Jorge Mussi. Julgado em 16 de dezembro de 2010 e publicado em 07 de 
fevereiro de 2011. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200901651861&dt_publicacao=07/02/2011 
Acesso em: 15 de setembro de 2011. 



33 

 

 

2. Considerando-se que o máximo da pena abstratamente cominada 
ao delito é de 30 (trinta) anos, o prazo prescricional seria de 20 
(vinte) anos, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código Penal, de 
tal sorte que não se vislumbra que tenha transcorrido o referido lapso 
entre cada um dos marcos interruptivos, não podendo falar-se, então, 
em prescrição da pretensão punitiva. 
3. Aliás, também não há como se reconhecer a prescrição da 
pretensão executória no caso em comento, porquanto o início do 
cumprimento da medida de segurança pelo paciente interrompeu o 
transcurso da prescrição, nos termos do artigo 117, inciso V, do 
Código Penal. 
4. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a  medida de 
segurança é aplicável ao inimputável e tem prazo in determinado, 
perdurando enquanto não for averiguada a cessação d a 
periculosidade (Precedentes STJ). 
5. Ordem denegada. (Grifos meus). 

 

Nos julgados acima se pode perceber a existência de um grupo no Tribunal 

tendente a aceitar que as medidas de segurança realmente não devem ter um 

tempo de duração determinado, ou seja, esses julgados estão de acordo com a 

literalidade do artigo 97 parágrafo 1° do Código pe nal. 

Para tal posicionamento os ministros argumentam que o Código Penal é claro 

em determinar um prazo mínimo e não máximo à medida de segurança, devendo 

essas ser extinta somente quando o laudo médico atestar a cessação de 

periculosidade. 

Contudo, em se tratando desse tema o entendimento pode variar ainda dentro 

da mesma turma como demonstra o acórdão a seguir que já configura a existência 

de um segundo entendimento (Habeas Corpus 134895/2009 sob relatoria do 

Ministro Arnaldo Esteves Lima52) no sentido de seguir o prazo máximo de 30 anos 

estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, não deixando também que a medida 

de segurança ultrapasse o tempo limite da pena cominada ao delito, como 

demonstra o Habeas Corpus: 

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL 
LEVE. PACIENTE INIMPUTÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA 
IMPRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA POR 
PRAZO INDETERMINADO. INTERNAÇÃO HÁ MAIS DE 14 ANOS. 

                                                           
52 Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Imposição de medida de segurança por prazo indeterminado. 
Habeas Corpus n° 134895 – RS. Impetrante: Cleonir d e Oliveira Carrão (Defensora Pública). 
Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Paciente: Joãozinho Flori Burin. 
Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima. Julgado em 20 de outubro de 2009 e publicado em 16 de 
novembro de 2009. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200900787685&dt_publicacao=16/11/2009 
Acesso em: 14 de setembro de 2011. 
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TEMPO MÁXIMO DE CUMPRIMENTO  REGULADO PELO MÁXIMO 
DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA AO DELITO. ORDEM 
CONCEDIDA. 
1. "A medida de segurança se insere no gênero sanção penal, do 
qual figura como espécie, ao lado da pena. Por tal razão, o Código 
Penal ão necessita dispor especificamente sobre a prescrição no 
caso de aplicação exclusiva de medida de segurança ao acusado 
inimputável, aplicando-se, assim, nestes casos, a regra inserta no 
art. 109, do Código Penal" (HC 41.744/SP). 
2. Somente haverá prescrição da pretensão executória se, entre o 
trânsito em julgado (para a acusação) da sentença absolutória 
imprópria e o início de cumprimento da medida de segurança, 
transcorrer prazo superior ao tempo praticado. 
3. O tempo de cumprimento da medida de segurança nã o poderá 
superar a data do reconhecimento do fim da periculo sidade do 
agente, bem como, independentemente da cessação da 
periculosidade, não poderá ultrapassar o limite máx imo da pena 
abstratamente cominada ao crime praticado nem poder á ser 
superior a 30 anos. Precedente do STJ. 
4. Ordem concedida para declarar o término do cumprimento da 
medida de segurança imposta ao paciente.(Grifos meus).  
 

 

E ainda no mesmo sentido está o Habeas Corpus n° 14 7.343/2009 sob 

relatoria da Ministra Laurita Vaz53: 

HABEAS CORPUS . PENAL. INIMPUTÁVEL. APLICAÇAO DE 
MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇAO. VEDAÇAO 
CONSTITUCIONAL DE PENAS PERPÉTUAS. LIMITAÇAO DO 
TEMPO DE CUMPRIMENTO AO MÁXIMO DA PENA 
ABSTRATAMENTE COMINADA. PRECEDENTES.  
1. Nos termos do atual posicionamento desta Corte, o art. 97, 1.º, do 
Código Penal, deve ser interpretado em consonância com os 
princípios da isonomia e da proporcionalidade. 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, bem co mo ao 
máximo de 30 (trinta) anos. (Grifos meus). 

 

De maneira diversa, existem ainda julgados que tendem a firmar um 

entendimento de que as medidas de segurança não devem ultrapassar o limite da 

pena abstratamente cominada ao delito a fim de vedar penalidade com caráter 

perpétuo. 

                                                           
53 Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus. Penal. Inimputável. Aplicação de medida de 
segurança. Habeas Corpus n° 147.343 – MG. Impetrant e: Ricardo Morgado. Advogado: Defensoria 
Pública Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Relator Ministra Laurita Vaz. 
Publicado em 5 de abril de 2011. Disponível em: www.jusbrasil.com.br. Acesso em 14 de setembro 
de 2011. 
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Dessa forma, o segundo grupo se posiciona dizendo que o tempo de duração 

da medida de segurança deve ser limitada à pena máxima cominada ao delito, mas 

essa nunca poderá ultrapassar os trinta anos defendidos pelo STF a partir de 2005. 

Sendo assim, analisando o entendimento dos julgados também da 6ª Turma 

do STJ é possível comprovar tal afirmação como, por exemplo, o Habeas Corpus 

121877/2008 sob relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura que dispõe54: 

HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE 
SEGURANÇA. PRAZO INDETERMINADO. VEDAÇÃO 
CONSTITUCIONAL DE PENAS PERPÉTUAS. LIMITE DE 
DURAÇÃO. PENA MÁXIMA COMINADA IN ABSTRATO AO DELITO 
COMETIDO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA 
PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 
1. A Constituição Federal veda, em seu art. 5º, inc iso XLII, alínea 
b, penas de caráter perpétuo e, sendo a medida de s egurança 
espécie do gênero sanção penal, deve-se fixar um li mite para a 
sua duração. 
2. O tempo de duração da medida de segurança não de ve 
ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente c ominada ao 
delito praticado, à luz dos princípios da isonomia e da 
proporcionalidade. 
3. Ordem concedida para declarar extinta a medida de segurança 
aplicada em desfavor da paciente, em razão do seu integral 
cumprimento. 
(Grifos meus). 
 

E ainda na ementa do Agravo Regimental em Recurso Especial n° 

958.332/2007 sob relatoria do Ministro Nilson Naves55 

Medida de segurança (prazo indeterminado). Limite de duração 
(pena máxima cominada in abstracto). Princípios da isonomia e 
da proporcionalidade (aplicação). 
1. A internação em hospital de custódia e tratamento 
ambulatorial, a despeito de não caracterizar pena, impõe ao 
custodiado limitações à sua liberdade em razão da prática de 
fato definido como crime. Dessa forma, à luz do disposto no art. 
5º, XLVII, b, da Constituição, que afirma que "não haverá penas 
de caráter perpétuo", deve-se buscar um limite temp oral máximo 
para a execução da medida de segurança. (Grifos meus). 

                                                           
54 Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Execução penal. Medida de segurança. Prazo indeterminado. 
Habeas Corpus n° 121877 – RS. Impetrante: Cleonir d e Oliveira Carrão. Impetrado: Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul. Paciente: Neusa Terezinha Paz dos Santos. Relator Ministra Maria 
Thereza de Assis Moura. Julgado em 29 de junho de 2009 e publicado em 08 de setembro de 2009. 
Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200802617572&dt_publicacao=08/09/2009 
Acesso em: 14 de setembro de 2011. 
55 Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Medida de segurança. Limite de duração. Agravo Regimental 
em Recurso Especial n° 958.332 – DF. Agravante: Min istério Público Federal. Agravado: Francisco 
das Chagas Gomes da Silva. Advogado: Allyne Borges de Farias e outro(s). Relator Ministra Nilson 
Naves. Julgado em 11 de Dezembro de 2009 e publicado em 03 de maio de 2010. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200701292880&dt_publicacao=03/05/2010 
Acesso em: 14 de setembro de 2011. 
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O Recurso Especial 1103071/200856 também reitera o mesmo entendimento 

do tribunal em não permitir de a medida de segurança ultrapasse o limite da pena 

abstratamente cominada ao delito: 

 

PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 
PACIENTE INIMPUTÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA 
IMPRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. 
INTERNAÇÃO HÁ MAIS DE 40 ANOS. PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO-OCORRÊNCIA. TEMPO DE 
CUMPRIMENTO DA MEDIDA  REGULADO PELO MÁXIMO DA 
PENA ABSTRATAMENTE COMINADA AO DELITO. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. "A medida de segurança se insere no gênero sanção penal, do 
qual figura como espécie, ao lado da pena. Por tal razão, o Código 
Penal não necessita dispor especificamente sobre a prescrição no 
caso de aplicação exclusiva de medida de segurança ao acusado 
inimputável, aplicando-se, assim, nestes casos, a regra inserta no 
art. 109, do Código Penal" (HC 41.744/SP). 
2. Somente haverá prescrição da pretensão executória se, entre o 
trânsito em julgado (para a acusação) da sentença absolutória 
imprópria e o início de cumprimento da medida de segurança, 
transcorrer prazo superior ao tempo previsto no art. 109 do CP, 
considerada a pena máxima cominada ao crime praticado. 
3. O tempo de cumprimento da medida de segurança nã o poderá 
superar a data do reconhecimento do fim da periculo sidade do 
agente, bem como, independentemente da cessação da 
periculosidade, não poderá ultrapassar o limite máx imo da pena 
abstratamente cominada ao crime praticado nem poder á ser 
superior a 30 anos. Precedente do STJ. 
5. Recurso parcialmente provido para reconhecer a não-ocorrência 
da prescrição da pretensão executória, declarando-se, porém, o 
término do cumprimento da medida de segurança. 
(Grifos meus). 

 

No mesmo sentido está o Habeas Corpus 16752/2001 sob relatoria do 

Ministro José Arnaldo da Fonseca57: 

                                                           
56 Brasi. Superior Tribunal de Justiça. Imposição de medida de segurança. Tempo de cumprimento da 
medida regulado pelo máximo da pena cominada ao delito. Recurso Especial 1103071 – RS. 
Recorrente: Ministério Público do Rio Grande do Sul. Recorrido: Vilmar Machado de Athaydes. 
Advogado: Adriana Birnfeld Praetzel - defensora Pública e outros. Julgado em 02 de março de 2010 e 
publicado em 29 de março de 2010. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200802472270&dt_publicacao=29/03/2010 
Acesso em: 15 de setembro de 2011. 
57 Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Execução da pena. Habeas Corpus indeterminado. Habeas 
Corpus n° 16752 – SP. Impetrante: Carmen Silva de M oraes Barros- Defensora Pública. Impetrado: 
Primeira Câmra Criminal do Tribunal de justiça do estado de São Paulo. Paciente: Paulo Anisio 
Cipriano. Ministro Relator: José Arnaldo da Fonseca. Julgado em 21 de junho de 2001 e publicado 
em 26 de junho de 2001. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200100541863&dt_publicacao=03/09/2001 
Acesso em: 15 de setembro de 2011. 
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HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. EXECUÇÃO DA PENA. 
SUPERVENIÊNCIA DE DOENÇA MENTAL. MEDIDA DE 
SEGURANÇA. DURAÇÃO. 
A substituição da pena privativa de liberdade pela medida de 
segurança - prevista no art.183 da LEP - não pode ter duração 
superior ao tempo restante da pena.  Pena integralmente cumprida. 
Expedição de alvará de soltura. 
Ordem concedida. 
(Grifos meus). 

 

O Ministro cita também outros precedentes no mesmo sentido em seu voto: 

 "PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. DOENÇA MENTAL 
SOBREVINDA. MEDIDA DE SEGURANÇA. - DURAÇÃO. AFEITA AO 
SISTEMA VICARIANTE DE 1984, A MEDIDA DE SEGURANÇA 
DETENTIVA APLICÁVEL NOS TERMOS DO ART. 183 DA LEP N ÃO 
PODE TER DURAÇÃO SUPERIOR AO TEMPO RESTANTE DA PENA , 
SEM PREJUÍZO DE QUE, AFINAL, RECOMENDE-SE A PROVIDÊNCIA 
PREVISTA NO ART. 682, PARAG. 2o, DO CÓD, DE PROC. PENAL " 
(RHC 2445/SP, Rel Min. José Dantas, DJ 31.05.93)58. 
(Grifos meus). 
"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. 
DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE. MEDIDA DE SEGURANÇA 
SUBSTITUTIVA. DURAÇÃO. 
- Havendo medida de segurança substitutiva da pena privativa de 
liberdade, 
a sua duração não pode ultrapassar ao tempo determi nado para 
cumprimento da pena. 
Writ deferido. “(HC 12.957/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 04.09.2000)59. 
(Grifos meus). 
"PENAL PROCESSUAL. EXECUÇÃO DA PENA. SUPERVENIÊNCIA DE 
DOENÇA MENTAL MEDIDA DE SEGURANÇA SUBSTITUTIVA. 
DURAÇÃO. "HABEAS CORPUS". 
1. A MEDIDA DE SEGURANÇA SUBSTITUTIVA, PREVISTA NA LEP, 
ART.183, NÃO PODE TER DURAÇÃO SUPERIOR AO TEMPO 
RESTANTE DA PENA. 
2. "HABEAS CORPUS" CONHECIDO: ORDEM CONCEDIDA, SEM 
PREJUÍZO DAS CONSIDERAÇÕES DO CPP, ART. 682. PAR. 2. “(HC 
7220/SP, Rel.Min. Edson Vidigal, DJ 08.06.98)60. (Grifos meus). 

                                                           
58 Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Execução de pena. Doença Mental sobrevinda. Recurso de 
Habeas Corpus n° 2445-1 – SP. Recorrente: Paulo Fer nandes. Recorrido: Tribunal de Alçada 
Criminal do Estado de São Paulo. Advogado Rui Carlos Machado Alvim. Ministro Relator José 
Dantas. Julgado em: 10 de fevereiro de 1993 e publicado em 31 de maio de 1993. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=%282445%29+E+%28
%22JOS%C9+DANTAS%22%29.min.&b=ACOR 
Acesso em: 14 de outubro de 2011.  
59 Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Execução da Pena. Doença Mental Superveniente. Habeas 
Corpus n° 12957-SP. Impetrante: Elizabete Matsushit a. Impetrado: Quarta Câmara do Tribunal de 
alçada criminal do estado de São Paulo. Paciente: Marco Antonio Gomes. Ministro Relator: Felix 
Ficsher. Julgado em 08 de agosto de 2000 e publicado em 04 de setembro de 2000. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/listarAcordaos?classe=&num_processo=&num_registro=200000371
866&dt_publicacao=04/09/2000 
Acesso em 15 de outubro de 2011. 
60 Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Execução de pena. Superveniência de doença mental. Habeas 
Corpus n° 7220 – SP. Impetrantes: Inez Tomas e outr os. Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo. Paciente: Jose Jesus Guimarães de Barros. Ministro Relator: Edson Vidigal. Julgado em 
12 de maio de 1998 e publicado em 08 de junho de 1998. Disponível em: 
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Já na terceira corrente jurisprudencial, de maneira contrária ao primeiro grupo 

abordado, predomina o entendimento de que as medidas de segurança não devem 

ultrapassar o limite máximo de 30 anos. Para tal decisão os Ministros utilizam como 

base, a argumentação do Ministro Relator Marco Aurélio no Habeas Corpus 84219 

julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2005, não interessando a pena 

abstratamente cominada ao delito, como se comprova a seguir.  

Primeiramente cabe citar o Habeas Corpus 113.993/ 2008 sob relatoria da 

Ministra Laurita Vaz61: 

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE DESACATO. 
INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. INSERÇAO EM MEDIDA DE 
SEGURANÇA. PRESCRIÇAO NAO CONSUMADA. EXTINÇAO DA 
PUNIBILIDADE. INDULTO. DECRETO N.º 7.046/2009. 
OCORRÊNCIA.  
1. A jurisprudência desta Corte firmara-se no sentido de que, por a 
medida de segurança inserir-se no gênero sanção penal, do qual 
figura como espécie, ao lado da pena, o Código Penal não 
necessitaria dispor, especificamente, sobre a prescrição, no caso de 
aplicação exclusiva de medida de segurança ao acusado, sendo 
esses casos regulados pela regra inserta no art. 109 do Código 
Penal. Além disso, uma vez iniciado o cumprimento da medida de 
segurança, não poderia ela se prolongar por prazo superior ao da 
pena máxima abstratamente prevista para o delito.  
2. O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados , ratificou o 
entendimento de que as regras atinentes à prescriçã o prevista 
no Código Penal  são aplicáveis às medidas de segurança e que 
o início do cumprimento desta constituiria março in terruptivo do 
lapso prescricional. Contudo, entendeu que, uma vez  iniciada a 
execução da medida, sua duração não estaria limitad a à pena 
abstratamente cominada ao delito, mas à cessação da  
periculosidade e, em qualquer caso, ao prazo máximo  de 30 
(trinta) anos, previsto no art. 75  do Código Penal . (Grifos meus). 
 

 

Julgado sob a mesma argumentação foi o Habeas Corpus 17.9757/2010 sob 

relatoria do Ministro Celso Limongi62: 

                                                                                                                                                                                     

https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/listarAcordaos?classe=&num_processo=&num_registro=199800202
498&dt_publicacao=08/06/1998 
Acesso em: 15 de outubro de 2001. 
61 Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus. Penal. Crime de Desacato. Inimputabilidade 
reconhecida. Habeas Corpus n° 113.993/2008 – RS. Im petrante: Cleonir Oliveira Carrão. Impetrado: 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Paciente: Josino Martins. Ministro Relator: Laurita Vaz. 
Publicado em 02 de setembro de 2010. Disponível em: 
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/16799277/habeas-corpus-hc-113993-rs-2008-0185160-8-
stj/inteiro-teor 
Acesso em: 01 de novembro de 2011. 
62 Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus. Furto qualificado. Medida de Segurança. 
Habeas Corpus n° 17.9757 – DF. Impetrante: Defensor ia Pública do Distrito Federal. Impetrado: 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Paciente: Gilvane Dias da Silva. Relator 
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HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. MEDIDA DE 
SEGURANÇA. PRAZO MÁXIMO DE INTERNAÇÃO. PENA MÁXIMA 
COMINADA EM ABSTRATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM. 
Com efeito, a internação em hospital de custódia e tratamento 
ambulatorial, a despeito de não caracterizar pena, impõe ao 
custodiado limitações à sua liberdade em razão da prática de fato 
definido como crime. Dessa forma, à luz do disposto no art. 5º, XLII, 
b, da Constituição, que afirma que 'não haverá penas de caráter 
perpétuo', deve-se buscar um limite temporal máximo para a 
execução da medida de segurança. 
Em relação à pena privativa de liberdade, o Código Penal, em 
seu art. 75, determinou que o seu tempo de cumprime nto não 
pode ser superior a 30 (trinta) anos. Instada a se manifestar 
sobre o tema, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, 
nos autos do HC nº 84.219/SP, firmou o entendimento  de que a 
medida de segurança, aplicada em razão de 'título j udiciário 
penal condenatório', deve respeitar o limite máximo  de trinta 
anos  fixado pelo legislador ordinário. O acórdão restou assim 
sumariado: Medida de segurança – Projeção no tempo – Limite. A 
interpretação sistemática e teleológica dos artigos 75, 97 e 183, os 
dois primeiros do Código Penal e o último da Lei de Execuções 
Penais, deve fazer-se considerada a garantia constitucional abolidora 
das prisões perpétuas. A medida de segurança fica jungida ao 
período máximo de trinta anos. (HC nº 84.219, Relator Ministro 
MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 16.8.2005 , DJ 
23.9.2005.). (Grifos meus). 
 

 

No mesmo sentido encontra-se o HABEAS CORPUS Nº 134.487 /2009 sob 

relatoria do Ministro Felix Fischer63: 

PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. MEDIDA DE 
SEGURANÇA. LIMITE MÁXIMO. ART. 75 DO CÓDIGO PENAL. I - 
Na linha do entendimento firmado no Pretório Excelso, embora a 
medida de segurança deva perdurar enquanto não for averiguada a 
cessação da periculosidade do agente, seu prazo máximo de 
duração submete-se ao limite temporal de 30 (trinta  anos) 
previsto pelo Código Penal  (art. 75, CP), sob pena de ofensa ao 
art. 5º, inciso XLVII, alínea b, da Lex Fundamental is 
(Precedentes). (Grifos meus) 

                                                                                                                                                                                     

Ministro Celso Limongi. Publicado em 05 de novembro de 2010. Disponível em: 
http://www.jusbrasil.com.br/filedown/dev5/files/JUS2/STJ/IT/HC_179757_1293909120231.pdf 
Acesso em: 1 de novembro de 2011. 
 
63 Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Penal. Habeas Corpus. Homicídio Simples. Habeas Corpus n° 
134487/2009- RS.  Impetrante: Cleomir Oliveira Carrão. Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Sul. Paciente: Valter Hugo Nunes de Figueiredo. Relator: Ministro Felix Fischer. 
Publicado em 2 de setembro de 2010. Disponível em: 
http://www.jusbrasil.com.br/filedown/dev5/files/JUS2/STJ/IT/HC_134487_RS_1288357759703.pdf 
Acesso em: 1 de novembro de 2011. 
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E ainda Habeas Corpus nº 147.343/2009 também sob relatoria da Ministra 

Laurita Vaz64: 

 HABEAS CORPUS. PENAL. INIMPUTÁVEL. APLICAÇAO DE 
MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇAO. LIMITAÇAO DO TEMPO 
DE CUMPRIMENTO AO MÁXIMO DA PENA ABSTRATAMENTE 
COMINADA. PRECEDENTES.  
1. Nos termos do atual posicionamento desta Corte, o art. 97, 1.º, 
do Código Penal , deve ser interpretado em consonância com os 
princípios da isonomia e da proporcionalidade. Assi m, o tempo 
de cumprimento da medida de segurança, na modalidad e 
internação ou tratamento ambulatorial, deve ser lim itado ao 
máximo da pena abstratamente cominada ao delito per petrado, 
bem como ao máximo de 30 (trinta) anos. (Grifos meus). 

 

Sendo assim, através da pesquisa conclui-se que o Superior Tribunal de 

Justiça possui minimamente três entendimentos acerca do tema. O primeiro que 

entende que a medida de segurança poderá perdurar até que seja atestado 

devidamente o fim da periculosidade do autor do fato, o segundo que manifesta a 

necessidade de haver sim um limite de duração para as medidas, não podendo 

essas ultrapassar o limite máximo cominado abstratamente para o delito e o prazo 

de trinta anos estabelecido pelo STF, visto que a medida de segurança é uma 

espécie de sanção penal e por isso não pode ter caráter perpétuo. E o terceiro e 

último entendimento que segue a linha definida pelo Supremo Tribunal Federal a 

partir do HC 84.219/2005 onde restou pacificada a jurisprudência no sentido de que 

a medida de segurança não poderá ultrapassar o limite máximo de trinta anos.  

De tal modo, através da citação de tais precedentes pode-se verificar a 

dicotomia entre o entendimento acerca do prazo de duração das medidas de 

segurança presente no STJ. Contudo, a partir de agora se passa a demonstrar a 

evolução do tema no Supremo Tribunal Federal ao longo do tempo. 

Passemos à análise. 

 O primeiro acórdão a ser mencionado é um Habeas Corpus65 de relatoria do 

então Ministro Moreira Alves no ano de 197866 que considera que não deve ser 

                                                           
64 Brasil.Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus. Penal. Inimputável. Aplicação de medida de 
segurança. Habeas Corpus n° 147.343/2009 – MG. Impe trante: Ricardo Morgado. Advogado: Andreia 
Abritta Garzon – Defensora Pública. Impetrado; Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
Paciente: Ricardo Morgado(Internado). Relator: Ministro Laurita Vaz. Publicado em 05 de abril de 
2011. Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19103517/habeas-corpus-hc-147343-
mg-2009-0179307-8-stj/inteiro-teor  
Acesso em: 01 de novembro de 2011. 



41 

 

 

aplicado o tempo máximo de duração das penas que é de 30 anos, às medidas de 

segurança, pois a medida de segurança, embora possa ser detentiva ela não 

constitui uma pena não devendo ser aplicada a limitação temporal que ao código 

penal da época dispunha o art.55. 

Segue a citação do referido acórdão: 

Conseqüentemente, não há que se aplicar a hipótese como a 
presente o disposto no artigo 86 do Código Penal como a presente o 
disposto no artigo 86 do Código Penal (“Extinta a punibilidade, não 
se impõe medida de segurança, nem subsiste a que tenha sido 
imposta”), mas, sim, o estatuído no artigo 82 I, do mesmo Código 
(“Executam-se as medidas de segurança:I, depois de cumprida a 
pena privativa de liberdade”), até porque, não sendo a medida de 
segurança, embora detentiva, pena privativa de liberdade, a ela não 
se aplica a limitação do artigo 55 do Código Penal.  (grifos meus). 
 

 

No Habeas Corpus67 julgado em 1991, já sob a validade da nova parte geral 

do CP, também sob relatoria do Ministro Moreira Alves segue o mesmo 

entendimento a cerca do prazo indeterminado: 

(...) há absolvição com a imposição obrigatória de medida de 
segurança, cujo tempo de duração é indeterminado , e cujo prazo 
mínimo estabelecido pelo juiz não tem obviamente qualquer 
correspondência com a pena que seria imposta, não ocorresse a 
inimputabilidade. (grifos meus). 

 

Como se pode perceber, o STF vinha se manifestando em sentido favorável 

ao que determina o art.96 do Código Penal que manifesta a indeterminação do 

prazo das medidas de segurança. Contudo, a partir do julgamento do Habeas 

Corpus n° 84.219 – 4 68 de relatoria do Ministro Marco Aurélio esse entendimento da 

                                                                                                                                                                                     
65 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Medida de Segurança. Interpretação dos artigos 55 e 86 do 
Código Penal. Habeas Corpus n° 56536 – São Paulo. R ecorrente: João Pereira Lima. Recorrido 
Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator Ministro Moreira Alves. São Paulo, julgado dia 12 de 
Setembro de 1978 e publicado dia 16 de outubro de 1978. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=56536&base=baseAcordaos. 
Acesso em: 13 de setembro de 2011. 
66

 O referido Habeas Corpus n° 56536 é anterior à 1984  por isso refere-se à antiga Parte Geral do 
Código Penal. 
67 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Absolvição por inimputabilidade. Imposição de medida de 
segurança. Alegação de ocorrência de prescrição retroativa pelo prazo mínimo estabelecido na 
sentença para a medida de segurança. Habeas Corpus n° 68.783-1. São Paulo. Paciente: José Vitor 
Gonçalves. Impetrante: Janera Rocha Rossetti. Coator: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
Julgado em 24 de setembro de 1991 e publicado dia 11 de outubro de 1991. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=68783&base=baseAcordaos. 
Acesso em 14 de setembro de 2011. 
68 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Medida de segurança – Projeção no tempo limite. A interpretação 
sistemática e teleológica dos artigos 75,97 e 183, os dois primeiros do Código Penal e o último da Lei 
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corte passou a mudar, ocorrendo o que podemos chamar de virada jurisprudencial 

acerca desta matéria. 

Passa-se à análise do Habeas Corpus pela ementa in verbis: 

"MEDIDA DE SEGURANÇA - INTERNAÇÃO - TRATAMENTO 
AMBULATORIAL - INIMPUTAVEL - DEFINIÇÃO. TANTO A INTERNAÇÃO 
EM HOSPITAL DE CUSTODIA E TRATAMENTO PSIQUIATRICO QUANTO 
O ACOMPANHAMENTO MEDICO-AMBULATORIAL PRESSUPOEM, AO 
LADO DO FATO TIPICO, A PERICULOSIDADE, OU SEJA, QUE O 
AGENTE POSSA VIR A PRATICAR OUTRO CRIME. TRATANDO-SE DE 
INIMPUTAVEL, A DEFINIÇÃO DA MEDIDA CABIVEL OCORRE, EM UM 
PRIMEIRO PLANO, CONSIDERADO O ASPECTO OBJETIVO - A 
NATUREZA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PREVISTA PARA O 
TIPO PENAL. SE O E DE RECLUSÃO, IMPÕE-SE A INTERNAÇÃO. 
SOMENTE NA HIPÓTESE DE DETENÇÃO E QUE FICA A CRITÉRIO DO 
JUIZ A ESTIPULAÇÃO, OU NÃO, DA MEDIDA MENOS GRAVOSA - DE 
TRATAMENTO AMBULATORIAL. A RAZÃO DE SER DA DISTINÇÃO 
ESTA NA GRAVIDADE DA FIGURA PENAL NA QUAL O INIMPUTAVEL 
ESTEVE ENVOLVIDO, A NORTEAR O GRAU DE PERICULOSIDADE - 
ARTIGOS 26, 96 E 97 DO CÓDIGO PENAL." (HC 69375 / RJ - Rel. Min. 
Marco Aurélio. Julgamento:  25/08/1992. Órgão Julgador:  SEGUNDA 
TURMA). 

 

No referido acórdão o Ministro relator Marco Aurélio relata que o habeas 

corpus fez-se dirigido contra ato da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, formalizado no Habeas Corpus n°400.866-3/9-00. Contudo, 

a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça indeferiu a ordem sob o seguinte 

argumento: “a lei penal não prevê limite temporal máximo para o cumprimento da 

medida de segurança, somente condicionada à cessação da periculosidade do 

agente”.  

 O relatório dispõe ainda que o STJ em processos cujos relatores são Arnaldo 

da Fonseca e Feliz Fischer entende que a duração da medida de segurança deve 

ser bazilada de acordo com a pena imposta ao réu, como por exemplo69: 

                                                                                                                                                                                     

de Execuções Penais devem fazer-se considerada a garantia constitucional abolida das prisões 
perpétuas. A medida de segurança fica jungida ao período máximo de 30 anos. Habeas Corpus 
84219-4. São Paulo. Paciente: Maria de lourde Figueiredo ou Maria de loudes Figueiredo ou Maria 
das Graças da Silva. Impetrante: PGE-SP – Waldir Francisco Honorato Junior. Coator: Superior 
Tribunal de Justiça. Julgado em: 16 de agosto de 2005. Publicado em: 23 de setembro de 2005. 
Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%22medida+de+seguran%E7a
%22+%22tempo+limite%22&base=baseAcordaos. 
Acesso em 14 de setembro de 2011. 
69  Brasil. Superior Tribunal de Justiça. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. LIMITE DE 
DURAÇÃO. PENA MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO AO DELITO COMETIDO. PRINCÍPIOS DA 
ISONOMIA E DA PROPORCIONALIDADE. Habeas Corpus n° 1 43315 RS 2009/0145895-5. 
Impetrante: Cleonir de Oliveira Carrão. Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 
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HABEAS CORPUS. ART. 129, CAPUT, DO CP. EXECUÇÃO 
PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. LIMITE DE DURAÇÃO. PENA 
MÁXIMA  COMINADA EM ABSTRATO AO DELITO COMETIDO. 
PRINCÍPIOSDA ISONOMIA E DA PROPORCIONALIDADE. 
1. Prevalece, na Sexta Turma desta Corte, a compree nsão de 
que o tempo de duração da medida de segurança não d eve 
ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente c ominada ao 
delito praticado, com fundamento nos princípios da isonomia e 
da proporcionalidade. (grifos meus) 

 
Feito um breve relatório sobre o caso, passa-se a analisar no mérito quanto à 

questão da indeterminação do prazo das medidas. Nas palavras do Ministro Relator 

Marco Aurélio: 

Observe-se a garantia constitucional que afasta a possibilidade de 
ter-se prisão perpétua. A tanto equivale a indeterminação da 
custódia, ainda que implementada sob o ângulo da medida de 
segurança. O que cumpre assinalar, na espécie, é que a paciente 
está sob custódia do estado há mais de trinta anos, valendo notar 
que o pano de fundo é a execução de título judiciário penal 
condenatório. O art. 75 do Código Penal há de merecer o 
empréstimo da maior eficácia possível, ao preceituar que o tempo de 
cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser 
superior a trinta anos. Frise-se, por oportuno, que o art.183 da Lei de 
Execução Penal delimita o período da medida de segurança, 
fazendo-o no que prevê que esta ocorre em substituição da pena, 
não podendo, considerada a ordem natural das coisas, mostrar-se, 
relativamente mais gravosa do que a própria apenação. É certo que 
o parágrafo 1° do artigo 97 do Código Penal dispõe sobre o prazo  da 
imposição da medida de segurança para inimputável, revelando-o 
indeterminado. Todavia, há de se conferir ao preceito interpretação 
teleológica, sistemática, atentando-se para o limite máximo de trinta 
anos fixado pelo legislador ordinário (...).  
 

 
Analisando primeiramente a argumentação acima apresentada pelo Ministro 

pode-se afirmar que mesmo sendo constatado que o art. 97 parágrafo primeiro do 

Código Penal70 se manifesta pela indeterminação do prazo das medidas de 

segurança, o próprio Ministro rebate sua afirmação dizendo não concordar com tal 

preceito uma vez que o legislador ordinário veda no artigo 75 do próprio Código 

                                                                                                                                                                                     

Sul. Paciente: Lorys Dalla Corte. Relator Ministro OG Fernandes. Brasília. Julgado em 05 de agosto 
de 2010. Publicado em 23 de agosto de 2010. Disponível em: 
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/15949768/habeas-corpus-hc-143315-rs-2009-0145895-5-stj 
Acesso em: 14 de setembro de 2011. 
70 BRASIL. Lei 7209 de 11 de julho de 1984 que altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 e estabelece o Código Penal, e dá outras providências. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm. Acesso em: 1 de junho de 2011. 
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Penal71 que as penas privativas de liberdade sejam superiores a trinta anos. Ou 

seja, em sua exposição o Ministro Marco Aurélio coloca as penas privativas de 

liberdade e as medidas de segurança em um mesmo patamar quanto à 

determinação temporal dos institutos. Na mesma linha manifesta ainda que o artigo 

75 do Código Penal deve ser interpretado de maneira teleológica e sistemática à 

Constituição da República Federativa do Brasil de 198872 que veda a possibilidade 

de prisão perpétua em seu artigo 5° inciso  XLVIII alínea “ b”73. 

Por conseguinte, ao falar sobre a interpretação conforme a constituição do 

dispositivo do Código Penal cabe salientar que de acordo com Luis Roberto 

Barroso74·: “a interpretação constitucional é um fenômeno múltiplo sobre o qual 

exercem influência (a) o contexto cultural, social e institucional, (b) a posição do 

interprete, (c) a metodologia jurídica”. 

Dessa forma, Barroso demonstra que existem métodos clássicos de 

interpretação constitucional que seriam Gramatical, Sistemático, Histórico e 

Teleológico. Nesse presente trabalho será conceituado o método Sistemático e o 

Teleológico uma vez que esses foram utilizados pelo Ministro Marco Aurélio em seu 

voto.  

Tem-se uma análise através do método sistemático quando o interprete 

analisa a norma de forma harmônica com os outros dispositivos legais e com a 

constituição, considerando que tal norma faça parte de um todo, de um contexto 

normativo geral. Nas palavras de Barroso75:  

 A constituição interpreta-se como um todo harmônico, onde nenhum 
dispositivo deve ser considerado isoladamente. Mesmo as regras 
que regem situações específicas, particulares, devem ser 
interpretadas de forma que não se choquem com o plano geral da 
Carta. Além dessa unidade interna, a constituição é responsável pela 
unidade externa do sistema. 

 

 
                                                           
71  O artigo 75 do Código Penal dispõe: O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade 
não pode ser superior a 30 (trinta) anos. 
72 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: 
promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm 
Acesso em: 26 de outubro de 2011. 
73 A Constituição da República Federativa do Brasil no artigo 5° inciso XLVIII alínea “b” dispõe: não 
haverá penas de caráter perpétuo. 
74 BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: fundamen tos de uma 
dogmática constitucional transformadora . 2ª Edição. São Paulo. Editora: Saraiva, 1998. 
75 BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: fundamen tos de uma 
dogmática constitucional transformadora . 2ª Edição. São Paulo. Editora: Saraiva, 1998. P. 128. 
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Já segundo o método Teleológico de interpretação as normas devem ser 

aplicadas conforme sua finalidade. “Chama-se teleológico o método interpretativo 

que procura revelar o fim da norma, o valor ou bem jurídico visado pelo 

ordenamento com a edição de dado preceito”.76  

Através da explicação dos métodos de interpretação pode-se perceber que os 

critérios utilizados pelo Ministro em seu voto, visaram interpretar do Código Penal de 

forma harmônica à Constituição Federal, não permitindo sanções de caráter 

perpétuo, uma vez que essa é vedada pela constituição e que a finalidade do 

mencionado artigo 97 de CP não é a permanência sem precedentes do indivíduo 

sob a custódia da lei penal. 

Prosseguindo a análise do HC, no mesmo sentido acompanhando o voto do 

Relator votaram os Ministros Eros Grau, Carlos Ayres Britto e Cezar Peluso. O 

Ministro Sepúlveda Pertence pediu vista aos autos para melhor analisar a questão, 

fazendo dessa forma importantes conceituações que devem ser salientadas acerca 

da matéria.  

 
Nas palavras do Ministro citando Luiz Flávio Gomes77:  

As penas, portanto, são em vários aspectos semelhantes às 
medidas de segurança, senão pela totalidade de seus fundamentos e 
finalidade, pelos traços de uniformidade de seus regimes jurídicos, 
forma de persecução e efeitos práticos, que sempre resultam em 
especial prejuízo necessariamente aflitivo para o agente (...). 
 
 

O Ministro continua seu voto no sentido de realmente caracterizar o instituto 

das medidas de segurança, afirmando que mesmo que essas tenham algumas 

peculiaridades, ainda assim constituem um poder que o estado possuiu de punir o 

indivíduo, afastando inclusive o conceito das medidas de segurança de uma simples 

interdição civil. 
                                                           
76 Idem p. 130. 
77 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Medida de segurança – Projeção no tempo limite. A interpretação 
sistemática e teleológica dos artigos 75,97 e 183, os dois primeiros do Código Penal e o último da Lei 
de Execuções Penais devem fazer-se considerados a garantia constitucional abolida das prisões 
perpétuas. A medida de segurança fica jungida ao período máximo de 30 anos. Habeas Corpus 
84219-4. São Paulo. Paciente: Maria de lourde Figueiredo ou Maria de loudes Figueiredo ou Maria 
das Graças da Silva. Impetrante: PGE-SP – Waldir Francisco Honorato Junior. Coator: Superior 
Tribunal de Justiça. Relator; Ministra Marco Aurélio. Julgado em: 16 de agosto de 2005. Publicado 
em: 23 de setembro de 2005. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%22medida+de+seguran%E7a
%22+%22tempo+limite%22&base=baseAcordaos. 
Acesso em 14 de setembro de 2011. P.5. apud GOMES, Luiz Flávio. Duração das Medidas de 
Segurança . Editora Revista dos Tribunais. Ano 80. Vol. 663. 1991, p. 260. 
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Nessa linha de caracterização manifesta: 

Dogmaticamente, corrobora esse caráter de sanção penal das 
medidas de segurança o fato de a aplicação delas pressupor o 
reconhecimento de um injusto penal; ser a medida condicionada à 
espécie de pena cominada ao ‘fato previsto como crime 
(reclusão/internação; detenção/tratamento ambulatorial- conforme 
Código Penal art. 97); bem como a possibilidade de detração (Código 
penal, art.42). 

 

Com tal colocação o Ministro torna explicito seu posicionamento no sentido de 

que a medida de segurança sem dúvida é uma espécie de sanção penal uma vez 

que é aplicada diante do cometimento de um delito e ainda pelo fato de que sua 

aplicação está diretamente relacionada ao fato praticado. 

No decorrer de seu voto o ministro faz ainda importantes colocações 

afirmando que além das características por ele apresentadas, é incontestável o 

caráter penal das medidas de segurança diante da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal que reconhece um verdadeiro caráter penal das medidas quando 

em diversos precedentes afirmam sua retroatividade. 

Para finalizar seu voto e por fim também acompanhar o Ministro Marco 

Aurélio, o Ministro Peluso cita palavras de Zaffaroni e Pierangeli78: “é 

constitucionalmente aceitável que, a título de tratamento, se estabeleça a 

possibilidade de uma privação de liberdade perpétua, como coerção penal e se a lei 

não estabelece o limite máximo, é o interprete quem tem a obrigação de fazê-lo”. 

Dessa forma, é constituída a jurisprudência da mais alta corte do país, no 

sentido de considerar 30 anos o prazo máximo em que um indivíduo pode 

permanecer sob a custódia estatal no cumprimento de medida de segurança. 

                                                           
78 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Medida de segurança – Projeção no tempo limite. A interpretação 
sistemática e teleológica dos artigos 75,97 e 183, os dois primeiros do Código Penal e o último da Lei 
de Execuções Penais devem fazer-se considerada a garantia constitucional abolida das prisões 
perpétuas. A medida de segurança fica jungida ao período máximo de 30 anos. Habeas Corpus 
84219-4. São Paulo. Paciente: Maria de lourde Figueiredo ou Maria de loudes Figueiredo ou Maria 
das Graças da Silva. Impetrante: PGE-SP – Waldir Francisco Honorato Junior. Coator: Superior 
Tribunal de Justiça. Relator: Ministra Marco Aurélio. Julgado em: 16 de agosto de 2005. Publicado 
em: 23 de setembro de 2005. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%22medida+de+seguran%E7a
%22+%22tempo+limite%22&base=baseAcordaos. 
Acesso em 14 de setembro de 2011. Apud ZAFFARONI, Eugênio Raúl e PIERANGELI, José 
Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro . Parte Geral. 5ª edição. São Paulo. Editora Revista 
dos Tribunais, 2004.  P. 812. 
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A partir desse HC n° 84.219 - 4 de 2005 toda a juri sprudência do Supremo 

Tribunal Federal vem seguindo o que foi decidido na ocasião como será 

demonstrado a seguir. 

Ao realizar a pesquisa dos acórdãos a partir de 2005 percebe-se que há um 

lapso temporal de 2006 a 2008 em que não foi possível encontrar nenhuma decisão 

no Supremo acerca da limitação temporal das medidas. Contudo a partir de 

02/06/2009 encontra-se o Habeas Corpus 97.621 sob relatoria do Ministro Cezar 

Peluso que manifesta79: 

Ação penal. Réu inimputável. Imposição de medida de  
segurança. Prazo indeterminado. Cumprimento que dur a há 
viste e sete anos. Prescrição. Não ocorrência. Prec edente. Caso, 
porém, de desinternação progressiva. Melhora do qua dro 
psiquiátrico do paciente. HC concedido em parte, pa ra esse fim, 
com observação sobre indulto . 1. A prescrição de medida de 
segurança deve calculada pelo máximo da pena cominada ao delito 
atribuído ao paciente, interrompendo-se-lhe o prazo com o início do 
seu cumprimento. 2. A medida de segurança deve perdurar 
enquanto não haja cessado a periculosidade do agent e, limitada, 
contudo, ao período máximo de trinta anos. (grifos meus). 
 

No mesmo sentido tem-se o Habeas Corpus 98.360 também de 2009 sob 

relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski80: 

Penal. Execução penal. Habeas Corpus. Réu inimputáv el. 
Medida de segurança. Prescrição. Incorrência. Extin ção da 
medida, todavia, nos termos do art. 75 do Código Pe nal. 
Periculosidade do paciente subsistente. Transferênc ia para 
hospital psiquiátrico nos termos da Lei 10.261/01. Writ 
concedido em parte. 
I – Não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição 
da medida de segurança uma vez que a internação do paciente 
interrompeu o curso do prazo prescricional (art. 117, v, do Código 
Penal). 
II – Esta corte, todavia, já firmou entendimento no  sentido de 
que o prazo máximo de duração da medida de seguranç a é o 
previsto no art. 75 do Código Penal, ou seja, trint a anos. 
Precedente. (grifos meus). 

                                                           
79 Brasil. Supremo Tribunal Federal.  Ação penal. Réu inimputável. Imposição de medida de 
segurança. Prazo indeterminado. Habeas Corpus 97.621. Rio Grande do Sul. Paciente: Atalíbio 
Sander. Impetrante: Defensoria Pública da União. Impetrado: Superior Tribunal de Justiça. Relator: 
Ministro Cezar Peluzo. Julgado em 02 de junho de 2009 e publicado em 26 de junho de 2009. 
Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=597914 
Acesso em: 1º de outubro de 2011. 
80 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Penal. Execução Penal. Habeas Corpus. Réu inimputável. 
Habeas Corpus 98.360. Rio Grande do Sul. Paciente: Luiz Adolfo Worm. Impetrante: Defensoria 
Pública da União. Coator: Superior Tribunal de justiça. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. 
Julgado em 04 de agosto de 2009. Publicado em 23 de outubro de 2009. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=604609 
Acesso em 10 de outubro de 2011. 
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Para corroborar o entendimento passa-se a citar acórdãos mais recentes que 

demonstram a continuidade acerca do entendimento que predomina desde 2005 na 

suprema corte brasileira. Como por exemplo, o Habeas Corpus 107.432 de 201181: 

PENAL. HABEAS CORPUS. RÉU INIMPUTÁVEL. MEDIDA 
DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 
PERICULOSIDADE DO PACIENTE SUBSISTENTE. 
TRANSFERÊNCIA 
PARA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, NOS TERMOS DA LEI 
10.261/2001. 
WRIT CONCEDIDO EM PARTE. 
I – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que  o prazo 
máximo de duração da medida de segurança é o previs to no art. 
75 do CP, ou seja, trinta anos.  Na espécie, entretanto, tal prazo não 
foi alcançado. (grifos meus). 

 

E ainda o também Habeas Corpus 100383 de 2011 sob relatoria do Ministro 

Luiz Fux82: 

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA 
DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DA MEDIDA EM PRAZO 
SUPERIOR AO DA PENA MÁXIMA COMINADA AO DELITO. 
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO. 
MARCO INTERRUPTIVO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. 
CONTINUIDADE. PRAZO MÁXIMO DA MEDIDA. 30 (TRINTA) 
ANOS. PRECEDENTES DO STF. DESINTERNAÇÃO 
PROGRESSIVA. ART. 5º DA LEI 10.216/2001. APLICABILIDADE. 
ALTA PROGRESSIVA DA MEDIDA DE SEGURANÇA. PRAZO DE 6 
(SEIS) MESES. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 
 1. A prescrição da medida de segurança deve ser calculada pelo 
máximo da pena cominada ao delito cometido pelo agente, 
ocorrendo o marco interruptivo do prazo pelo início do cumprimento 
daquela, sendo certo que deve perdurar enquanto não haja cessado 
a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo 
de 30 (trinta) anos, conforme a jurisprudência paci ficada do STF. 
Precedentes: HC 107.432/RS, Relator Min. Ricardo Le wandowski, 
Primeira Turma, Julgamento em 24/5/2011; HC 97.621/ RS, 

                                                           
81 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Penal. Habeas Corpus. Réu Inimputável. Medida de segurança. 
Habeas Corpus 107.432. Rio Grande do Sul. Paciente: Gerson Luiz Volkart. Impetrante: Defensoria 
Pública da União. Coator: Superior Tribunal de Justiça. Relator Ministro Ricardo Lewandowski. 
Julgado em 24 de maio de 2011 e publicado em 09 de junho de 2011. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1223082 
Acesso em: 5 de novembro de 2011. 
82  Brasil. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus. Medida de Segurança. Habeas Corpus n° 
100383. Amapá. Paciente: Edenir Xavier. Relator Ministro Luiz Fux. Julgado em: 18 de outubro de 
2011 e publicado em 04 de novembro de 2011. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=100383&base=baseAcordaos 
Acesso em: 10 de novembro de 2011. 



49 

 

 

Relator Min. Cezar Peluso, Julgamento em 2/6/2009. (Grifos 
meus). 

 

Perante o que foi demonstrado sobre a evolução jurisprudencial no Supremo 

Tribunal Federal pode-se verificar que de fato houve uma mudança acerca do 

entendimento principalmente após o Habeas Corpus 84.219/2005 que trouxe uma 

interpretação da Lei penal de acordo com a Constituição, visando resguardar a 

liberdade dos indivíduos, afastando qualquer possibilidade de se aplicar a medida de 

segurança em caráter perpétuo. 

Isso porque no voto citado o Ministro Marco Aurélio defende que a medida de 

segurança deve obedecer, além dos ditames constitucionais, o artigo 75 do próprio 

Código Penal que dispõe sobre a impossibilidade de haverem penas privativas de 

liberdade superiores há trinta anos. Dessa forma, constata-se que o Ministro acaba 

por igualar, em se tratando de tempo de duração, as penas privativas de Liberdade 

às Medidas de Segurança. 
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CONCLUSÃO 

 
A partir do que foi demonstrado no presente trabalho pode-se concluir que há 

um descompasso entre o que dispõe a lei penal, o que pensam os doutrinadores e o 

que vem sendo aplicado pela jurisprudência com o passar dos anos. Isso porque 

tanto parte da doutrina como a maior parte da jurisprudência, considerando os 

tribunais superiores brasileiros, não está de acordo com o prazo indeterminado 

estabelecido pelo art. 97 parágrafo primeiro do Código Penal. 

Sendo assim, pretendeu-se com este trabalho alertar sobre a existência 

desse descompasso para que fique demonstrada a necessidade de se discutir e se 

debater mais esse tema, com um foco na eficácia desse prazo indeterminado 

disposto no Código Penal, a fim de verificar se esse realmente está ou não de 

acordo com a Lei suprema, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. 

Dessa forma, a meu ver, o mais prudente a ser feito seria discutir a 

constitucionalidade do art. 97 parágrafo primeiro, para que caso seja necessário, 

ocorra uma alteração legislativa no mencionado dispositivo da lei penal, seja para 

estabelecer um tempo limite, seja para igualar ao tempo da pena cominada ao delito 

ou ainda por manter a indeterminação.  

Contudo, tal mudança legislativa sempre deverá levar em consideração que 

os indivíduos que se encontram sob medida de segurança são doentes mentais que 

estão sob custódia estatal devido ao seu alto grau de periculosidade, não podendo 

nem ficar soltos colocando em risco a sociedade, nem eternamente sob poder 

estatal, colocando em risco sua própria saúde e liberdade. 

Sendo assim é extremamente necessário que o legislador e o próprio poder 

judiciário se manifestem sobre esse assunto, uma vez que parcela dos indivíduos 

que está sob a medida de segurança, tem o direito de saber previamente quanto 

tempo irá ficar sob a custódia do Estado, e, caso esse tempo seja realmente 

indeterminado, o Estado terá o dever de garantir Hospitais de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico que verdadeiramente propiciem condições de restabelecimento psíquico 

dos pacientes, não deixando que esses se tornem indivíduos esquecidos pela 

sociedade. 

 
 
 



51 

 

 

REFERÊNCIAS:  

 
BARREIRO, Agustin Jorge. Conceptos y princípios constitucionales. Valencia: Tirand 
lo Blanch, 1996. Apud FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de Segurança e Direito 
Penal no Estado Democrático de Direito . São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 67 
 
 
BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: 
fundamentos de uma dogmática constitucional transfo rmadora . 2ª Edição. São 
Paulo. Editora: Saraiva, 1998. 
 
 
BRASIL. Lei 7210 de 11 de julho de 1984 que institui a Lei de Execução Penal. 
Disponível em  http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L7210.htm . Acesso em: 2 de 
junho de 2011. 
 
 
BRASIL. Lei 7209 de 11 de julho de 1984 que altera dispositivos do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 e estabelece o Código Penal, e dá outras 
providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-
Lei/Del2848.htm. Acesso em: 2 de junho de 2011. 
 
 
CERNICHIARO, Luiz Vicente ;COSTA JR., Paulo José da. Direito Penal na 
Constituição , 3ª. Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995. P. 130/131. 
 
 
COPETTI, André. Direito penal e estado democrático de direito . Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2000. P. 185. 
 
 
COSTA, Álvaro Mayrink. Direito penal . 6. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1998. 
v. 1, t. 3, p. 1932/1933. 
 
 
COSTA, R.S. A ausência de cura da doença psquiátrica: reflexos humanistas no 
Direito in XIX Congresso do Conpedi , 2010, Florianópolis. Anais do XIX Congresso 
Nacional do Conpedi. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010. P. 1284-1296. 
 
 
FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de Segurança e Direito Penal no Estado 
Democrático de Direito.  São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2001. 
 
 
FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal . Ed. Ver. Por Fernando 
Fragoso. Rio de Janeiro: Forense, 2004. 
GARCIA, Basileu. Instituições de Direito Penal . V. I. tomo II, São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 593-594 
 



52 

 

 

 
GOMES, Luiz Flávio. “Duração das medidas de segurança ”. In: FRANCO, Alberto 
Silva e NUCCI, Guilherme de Souza (orgs.). Direito penal: parte geral II (coleção 
doutrinas essenciais); v. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 1068. 
 
 
GRECO, Rogério. Curso de direito Penal – Parte Geral . Volume I. Niterói-RJ: 
Editora Impetus. 2006. P.729. 
 
 
JACOBINA, Paulo Vasconcelos. Direito penal da loucura: medida de segurança e 
reforma psiquiátrica.  Brasília: Escola Superior do Ministério Publico - DF, 2008. 
 
 
LEVORIN, Marco Polo. Princípio da legalidade na medida de segurança : 
determinação do limite máximo de duração da interna ção : São Paulo, J. de 
Oliveira, 2003. 
 
 
MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal.  III v. 1ª ed. atual . Campinas. 
Editora Millennium. 1999. P. 29 
 
 
MESTIERI, João. Teoria elementar do direito criminal: parte geral . Rio de 
Janeiro: J Mestieri, 1990. P.375. 
 
 
NORONHA, Magalhães E. Direito Penal . I v. Rio de Janeiro. Editora Saraiva: 1987. 
P.298 
 
 
PANCHERI, Ivanira. Medidas de segurança  in: Revista Brasileira de Ciências 
Criminais, São Paulo, n°5, p. 106, out/dez, ano 5, 1997. 
 
 
PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro . Vol., 1: Parte Geral, art. 1.° 
a 120. 6ª ed., rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, 
p.525 
 
 
RIBEIRO, Bruno Morais. Medidas de Segurança . Porto Alegre. Editor Sergio 
Antônio Fabris - SAFE, 1998. 
 
  
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. PIARANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal 
Brasileiro . Parte geral . 5º ed. São Paulo. RT 2004. P. 858. 
 


