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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como escopo analisar o instituto da medida de 

segurança no ordenamento jurídico brasileiro, apresentando, de forma concisa, sua 

fundamentação, pressupostos e efeitos jurídicos decorrentes de sua imposição. 

Após a exposição das noções gerais e dos critérios de aplicação da medida 

de segurança, tal pesquisa irá trazer à tona alguns questionamentos feitos 

principalmente pela criminologia crítica e a antipsiquiatria no que tange à natureza 

punitiva das medidas de segurança.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Em prol da famigerada defesa social, conceito este amplo e indefinido, o 

portador de transtorno mental, via parecer psiquiátrico, é submetido a um verdadeiro 

processo Kafkaniano1: seja através da subtração de garantias, seja por meio de 

critérios que apenas legitimam a exclusão e o preconceito. 

Dessarte, é sobre esse pano de fundo, que os portadores de transtornos 

mentais aguardam o laudo de cessação de periculosidade ou o exame de sanidade 

mental. De fato, é sob a égide das “respostas prontas”, que toda a individualidade é 

colocada à margem dos pareceres médicos, permitindo, pois, o soerguimento de 

situações manifestamento injustas que agravam ainda mais o quadro instável dos 

ditos loucos. 

Apesar de todas as mazelas, pode-se verificar certos avanços, por exemplo, a 

promulgação da  Lei 10.216, de 06 de abril de 2001, a chamada lei da Reforma 

Psiquiátrica.  

Não obstante os significativos avanços, o âmago da presente pesquisa 

enfatiza a desconstrução da medida de segurança e a apresentação de meios 

alternativos ao aludido instituto. 

 

OBJETIVO 

 

A pesquisa em comento tem como objetivo fulcral percorrer o universo do 

                                                           
1
 Alusão à obra “O Processo” do escritor Franz Kafka. 



 

portador de sofrimento psíquico e observar o tratamento despendido pelo Sistema 

Penal Brasileiro àquele que pratica fato previsto como crime. Permitindo assim, 

fundamentar o caráter “perigoso” da Medida de Segurança frente ao Estado 

Democrático de Direito. 

 

METODOLOGIA 

 

Para garantir o desenvolvimento da pesquisa em epígrafe será exigido 

pesquisas bibliográficas (seleção de livros, artigos científicos, dissertações, textos 

obtidos através da internet e demais fontes documentais disponíveis), bem como 

pesquisa documental jurídica. Outrossim, o referencial teórico-metodológico será o 

dedutivo, ou seja, a partir da premissa geral será explicado fenômenos sociais 

particulares. 

 

DESENVOLVIMENTO (EM ANDAMENTO) 

 

A pena e a medida de segurança constituem as duas formas de sanção 

penal. No entanto, a pena será considerada uma resposta jurídica ao delito cometido 

por agente imputável. Em contrapartida, a medida de segurança será aplicada, 

quando couber, àquele que, por doença mental ou desenvolvimento mental 

incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de 

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

entendimento, conforme reza o art. 26, caput, do Código Penal. Além da 

inimputabilidade e imputabilidade o Código Penal ainda prevê a possibilidade da 

semi-imputabilidade, previsão constante no art. 26, parágrafo único, do Código 

Penal.  

No que tange à Medida de Segurança, tal aparato de repressão “legal” tem 

como pretensa missão garantir a Defesa Social. Utilizando-se da chamada 

periculosidade, o legislador legitima a exclusão dos Portadores de Transtornos 

Mentais e os condenam a um processo sem o mínimo de garantias. 

[...] 

 

 

 



 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Através de pesquisas nas mais diferentes fontes, tendo em vista o caráter 

interdisciplinar da matéria, foi verificado uma série de deficiências no que se refere 

ao instituto da Medida de Segurança.  

Algumas deficiências: os atrasos nos laudos psiquiátricos e exames de 

cessação de periculosidade, a presença de indivíduos internados há mais tempo que 

a pena máxima em abstrato prevista no tipo penal e indivíduos internados a mais de 

30 anos.  

Ademais,conforme pesquisa (censo de 2011) realizada pela Anis – Instituto 

de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, constatou-se que 17% dos indivíduos 

internados após a lei 10.216/2001 recebeu medida de segurança por tempo 

indeterminado, configurando-se, pois, notória violação aos direitos humanos. 
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