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NOTÍCIAS 

Medidas de segurança. Desinternação. Liberação.  
A discussão da execução provisória. Tratamento normativo. 

 
 
 
A desinternação é um procedimento de natureza provisória na 

medida de segurança detentiva, diante da desnecessidade da 
manutenção do internado no hospital de custódia, em razão da não 
apresentação de periculosidade. Já a liberação, pertinente à medida 
restritiva de tratamento ambulatorial fica adstrita ao tratamento 
prescrito e a reavaliação de comportamento socialmente perigoso. 
Para a desinternação e a liberação definitivas, há necessidade do 
resultado positivo do exame de verificação da cessação de 
periculosidade com a satisfação dos requisitos do art. 175 da LEP 
(“A cessação de periculosidade será avaliada no fim do prazo 
mínimo de duração da medida de segurança, pelo exame das 
condições pessoais do agente...”). 

No que concerne à execução provisória, a reforma de 1984 não 
reproduziu a disposição constante no art. 149 do Código de 
Processo Penal (“Quando houver dúvida sobre a integridade mental 
do acusado, o juiz ordenará, [...] que este seja submetido a exame 
médico-legal. § 1º. O exame poderá ser ordenado ainda na fase do 
inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz 
competente. § 2º. O juiz nomeará curador ao acusado, quando 
determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a 
ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser 
prejudicadas pelo adiamento”) pertinente internação provisória. 
Assim, questiona-se a sua revogação. Entende-se que a medida de 
segurança que suprime ou restringe a liberdade individual em 
caráter provisório não pode ser aplicada sem previsão legal anterior 
(princípio da legalidade ou reserva legal). A Lei de Execução Penal 
(1984), além de não prever a hipótese, exige o trânsito em julgado 
da decisão que a impuser (art. 172. “Ninguém será internado em 
hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou submetido a 
tratamento ambulatorial para cumprimento de medida de 
segurança, sem a guia expedida pela autoridade judiciária”; art. 
173. “A guia de internamento ou de tratamento ambulatorial será 
extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e 
subscreverá com o juiz, será submetida à autoridade administrativa 
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incumbida da execução e conterá: I – a qualificação do agente e o 
número de registro geral do órgão oficial de identificação; II – o 
inteiro teor da denúncia e da sentença que tiver aplicado a medida 
de segurança, bem como a certidão do trânsito em julgado; III – a 
data em que terminará o prazo mínimo de internação ou do 
tratamento ambulatorial; IV – outras peças reputadas 
indispensáveis ao adequado tratamento ou internamento”). 

 
 


