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DIREITO PENAL /
PROCESSUAL PENAL
MEDIDAS DE SEGURANÇA
Tempo de duração da medida de segurança
Súmula 527-STJ: O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite
máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado.
STJ. 3ª Seção. Aprovada em 13/05/2015, DJe 18/05/2015.
Conceito e natureza jurídica
Sanção penal é a resposta dada pelo Estado à pessoa que praticou uma infração penal.
Existem duas espécies de sanção penal:
a) pena;
b) medida de segurança.
“Medida de segurança é a modalidade de sanção penal com finalidade exclusivamente preventiva, e de
caráter terapêutico, destinada a tratar inimputáveis e semi-imputáveis portadores de periculosidade, com
o escopo de evitar a prática de futuras infrações penais.” (MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado.
São Paulo: Método, 2012, p. 815).
Assim, a medida de segurança é aplicável para o indivíduo que praticou uma conduta típica e ilícita, mas,
no tempo do fato, ele era totalmente incapaz (inimputável) ou parcialmente capaz (semi-imputável) de
entender o caráter ilícito de sua conduta e de se autodeterminar segundo tal entendimento. Em razão
disso, em vez de receber uma pena, ele estará sujeito a receber uma medida de segurança (AVENA,
Norberto. Execução penal esquematizado. São Paulo: Método, p. 363).
Qual é o procedimento necessário para se constatar a necessidade ou não de aplicação da medida de
segurança?
Se houver séria dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz determina a instauração de um
incidente de insanidade mental.
O réu será submetido a um exame médico-legal que irá diagnosticar se ele, ao tempo da ação ou da
omissão criminosa, tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento.
Quais as conclusões que o juiz pode chegar com o incidente de insanidade?
Após o incidente e com base nas conclusões do médico perito, o juiz poderá concluir que o réu é...
 imputável: nesse caso, ele será julgado normalmente e poderá ser condenado a uma pena;
 inimputável: se ficar provado que o agente é inimputável, ou seja, que por doença mental ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado ele era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento, ele ficará isento de pena (art. 26 do CP) e poderá ou não receber uma medida de
segurança, a depender de existirem ou não provas de que praticou fato típico e ilícito;
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semi-imputável: se ficar provado que, em virtude de perturbação de saúde mental ou por
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, o agente não era inteiramente capaz de entender
o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ele poderá: 1) ser
condenado, mas sua pena será reduzida de 1/3 a 2/3, nos termos do parágrafo único do art. 26 do CP;
OU 2) receber medida de segurança, se ficar comprovado que necessita de especial tratamento
curativo (art. 98 do CP).

Espécies de medida de segurança
Existem duas espécies de medida de segurança (art. 96 do CP):
DETENTIVA (INTERNAÇÃO)
Consiste na internação do agente em um hospital
de custódia e tratamento psiquiátrico.
Obs.: se não houver hospital de custódia, a
internação
deverá
ocorrer
em
outro
estabelecimento adequado.
É chamada de detentiva porque representa uma
forma de privação da liberdade do agente.

RESTRITIVA (TRATAMENTO AMBULATORIAL)
Consiste na determinação de que o agente se
sujeite a tratamento ambulatorial.

O agente permanece livre, mas tem uma restrição em
seu direito, qual seja, a obrigação de se submeter a
tratamento ambulatorial.

Critério para escolha da internação ou tratamento ambulatorial
O caput do art. 97 do CP determinou o seguinte critério para guiar o juiz no momento de fixar a medida de
segurança cabível:
 Se o agente praticou fato punido com RECLUSÃO, ele receberá, obrigatoriamente, a medida de internação.
 Por outro lado, se o agente praticou fato punido com DETENÇÃO, o juiz, com base na periculosidade
do agente, poderá submetê-lo à medida de internação ou tratamento ambulatorial.
Obs: esse critério é alvo de críticas da doutrina e da jurisprudência e você encontrará julgados abrandando
o rigor e concedendo tratamento ambulatorial para pessoas que praticaram fatos punidos com reclusão.
No entanto, em provas, o mais comum é ser cobrada a redação do art. 97 do CP.
Prazo de duração da medida de segurança
O Código Penal afirma que a medida de segurança será aplicada por tempo indeterminado e que deverá
ser mantida enquanto o indivíduo for considerado perigoso:
Art. 97 (...)
§ 1º A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não
for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1
(um) a 3 (três) anos.
Desse modo, pela redação literal do CP, a medida de segurança poderia durar por toda a vida do individuo
já que, enquanto não ficasse provado que cessou a periculosidade, ele ainda teria que permanecer
internado ou em tratamento ambulatorial.
Essa leitura do § 1º do art. 97 do CP é compatível com a CF/88? O prazo de cumprimento da medida de
segurança é ilimitado?
NÃO. O prazo de cumprimento da medida de segurança não pode ser ilimitado. Isso porque, conforme
vimos acima, a medida de segurança é uma espécie de sanção penal e a CF/88 afirmou expressamente
que, em nosso ordenamento jurídico não pode haver “penas de caráter perpétuo” (art. 5º, XLVII). Quando
a Constituição fala em “penas de caráter perpétuo”, deve-se interpretar a expressão em sentido amplo, ou
seja, são proibidas sanções penais de caráter perpétuo, incluindo, portanto, tanto as penas como as
medidas de segurança.
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Desse modo, atualmente, tanto o STJ como o STF afirmam que existe sim prazo máximo de duração das
medidas de segurança porque estas possuem caráter punitivo.
A pergunta que surge, então, é a seguinte: qual é o prazo máximo de duração das medidas de segurança?
Posição do STF:
30 anos

Posição do STJ: máximo da pena abstratamente
cominada ao delito praticado

O STF possui julgados afirmando que a medida de
segurança deverá obedecer a um prazo máximo
de 30 anos, fazendo uma analogia ao art. 75 do
CP, e considerando que a CF/88 veda as penas de
caráter perpétuo.

Súmula 527-STJ: O tempo de duração da medida
de segurança não deve ultrapassar o limite
máximo da pena abstratamente cominada ao
delito praticado.

Ex: João, inimputável, pratica fato previsto como
Art. 75. O tempo de cumprimento das penas furto simples (art. 155, caput, do CP); o juiz aplica
privativas de liberdade não pode ser superior a 30 a ele medida de segurança de internação; após 4
(trinta) anos.
anos cumprindo medida de segurança, o
magistrado deverá determinar a desinternação de
(...) Esta Corte já firmou entendimento no sentido João, considerando que foi atingido o máximo da
de que o prazo máximo de duração da medida de pena abstratamente cominada para o furto
segurança é o previsto no art. 75 do CP, ou seja, (“reclusão, de um a quatro anos, e multa”).
trinta anos. (...) (STF. 1ª Turma. HC 107432, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, julgado em A conclusão do STJ é baseada nos princípios da
24/05/2011)
isonomia e proporcionalidade (proibição de
excesso). Não se pode tratar de forma mais
gravosa o infrator inimputável quando comparado
ao imputável. Ora, se o imputável somente
poderia ficar cumprindo a pena até o máximo
previsto na lei para aquele tipo penal, é justo que
essa mesma regra seja aplicada àquele que
recebeu medida de segurança.

Veja como esse assunto já foi cobrado em prova:
(Juiz TJSP2014) A medida de segurança deve perdurar enquanto não cessada a periculosidade do agente, não sendo
cabível, na espécie, a limitação do período máximo de trinta anos, prevista no art. 75 do Código Penal. (ERRADO)

APROFUNDANDO O TEMA
(Para fins de concurso, o que foi explicado acima é suficiente. O que será explicado a seguir é uma
discussão não consolidada ainda)
Imagine que determinado agente está cumprindo medida de segurança e se atingiu o máximo do tempo
permitido para cumprimento (30 anos, para o STF; máximo da pena, para o STJ). A perícia médica,
contudo, indica que o agente continua com alto grau de periculosidade. O juiz, mesmo assim, terá que
desinterná-lo. Existe alguma medida que poderá ser proposta pelo Ministério Público no caso?
SIM. Neste caso, o Ministério Público ou os próprios familiares do agente poderão propor ação civil de
interdição em face desse agente, cumulada com pedido de internação psiquiátrica compulsória.
Em outras palavras, o MP pedirá ao Poder Judiciário que decrete a interdição civil do agente em virtude de
ele sofrer de doença mental grave (art. 1.767 c/c art. 1.769, I, do CC). Nesta ação, o Parquet, além de pedir
a interdição, postulará também que o doente fique internado compulsoriamente, com base no art. 6º da
Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos
mentais. Veja o que diz o dispositivo:
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Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que
caracterize os seus motivos.
Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:
I — internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;
II — internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e
III — internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.
Também poderá ser mencionado o art. 1.777 do CC-2002:
Art. 1.777. Os interditos referidos nos incisos I, III e IV do art. 1.767 serão recolhidos em estabelecimentos
adequados, quando não se adaptarem ao convívio doméstico.
Existem precedentes neste sentido?
Em parte. Existem precedentes do STJ afirmando que é possível determinar, no âmbito de ação de
interdição, a internação compulsória de quem tenha acabado de cumprir medida socioeducativa de
internação, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos para a aplicação da medida mediante
laudo médico circunstanciado, diante da efetiva demonstração da insuficiência dos recursos extrahospitalares. Nesse sentido: STJ. 3ª Turma. HC 135.271-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 17/12/2013
(Info 533); STJ. 4ª Turma. HC 169.172-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2013 (Info 533).
Veja trecho das ementas:
(...) É admitida, com fundamento na Lei 10.216/01, em processo de interdição, da competência do Juízo Cível, a
determinação judicial da internação psiquiátrica compulsória do enfermo mental perigoso à convivência social,
assim reconhecido por laudo técnico pericial, que conclui pela necessidade da internação. Legalidade da
internação psiquiátrica compulsória. Observância da Lei Federal n. 10.216/01 e do Decreto Estadual n.
53.427/0.8, relativo à aludida internação em Unidade Experimental de Saúde.
2.- A anterior submissão a medida sócio-educativa restritiva da liberdade, devido ao cometimento de
infração, correspondente a tipo penal, não obsta a determinação da internação psiquiátrica compulsória
após o cumprimento da medida sócio-educativa. Homicídios cometidos com perversidade de agressão e
afogamento em poça d'água contra duas crianças, uma menina de 8 anos e seu irmão, de 5 anos, para
acobertar ataque sexual contra elas.
3.- Laudos que apontam o paciente como portador de transtorno de personalidade antissocial - TPAS
(dissocial - CID. F60.2): "Denota agressividade latente e manifesta, pouca capacidade para tolerar
contrariedade e/ou frustrações, colocando suas necessidades e desejos imediatos pessoais acima das
normas, regras e da coletividade, descaso aos valores éticos, morais , sociais ou valorização da vida
humana, incapacidade de sentir e demonstrar culpa ou arrependimento. Características compatíveis com
transtorno de personalidade sociopática aliada à limitação intelectual, podendo apresentar, a qualquer
momento, reações anormais com consequências gtravíssimas na mesma magnitude dos atos infracionais
praticados, sendo indicado tratamento psiquiátrico e psicológico em medida de contenção". (...)
(STJ. 3ª Turma. HC 135.271/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 17/12/2013)
(...) 7. A internação compulsória em sede de ação de interdição, como é o caso dos autos, não tem caráter
penal, não devendo ser comparada à medida de segurança ou à medida socioeducativa à que esteve
submetido no passado o paciente em face do cometimento de atos infracionais análogos a homicídio e
estupro. Não se ambiciona nos presentes autos aplicar sanção ao ora paciente, seja na espécie de pena,
seja na forma de medida de segurança. Por meio da interdição civil com internação compulsória
resguarda-se a vida do próprio interditando e, secundariamente, a segurança da sociedade. (...)
(STJ. 4ª Turma. HC 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2013)
Apesar de esses precedentes tratarem sobre internação compulsória de quem acabou de cumprir medida
socioeducativa, o raciocínio pode ser também aplicado para aquele que atingiu o máximo previsto na
medida de segurança.
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