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Este livro é a Tese de Doutorado 
defendida pelo autor perante o 
Programa de Pós-Graduação 

em Direito da PUC-Rio, em 2020. A 
imputabilidade já foi caracterizada, 
de forma bastante representativa, 
como sendo “um fantasma errante” 
na teoria do delito (Frank), e “a porta 
de entrada para a personalidade no 
Direito Penal” (Mezger). Tais imagens 
ilustram dois dos mais significativos 
problemas da categoria, que per-
manecem não resolvidos: enqua-
dramento sistemático-conceitual 
deficitário e abertura a concepções 
autoritárias de direito penal de autor. 
Nesse sentido, o livro analisa como 
o direito penal brasileiro contribui 
para legitimar as formas peculia-
res de operacionalidade violenta do 
sistema penal sobre adolescentes e 
portadores de sofrimento psíquico 
autores de infrações penais, já sufi-
cientemente diagnosticadas e reco-
nhecidas pela criminologia crítica. De 
modo a alinhar o Direito Penal em 
favor da garantia de direitos huma-
nos e fundamentais a esses sujeitos, 
o autor defende a imputabilidade 
enquanto um elemento autônomo 
da estrutura analítica do delito, do-
tada de fundamentos materiais e 
posição sistemática próprias, concei-
tuada como o juízo de atribuição de 
um fato a um sujeito, que lhe define 
posições jurídicas subjetivas e espe-
ciais de garantia em função de suas 
condições pessoais de vulnerabilida-
de, presentes ao tempo da ação ou 
omissão, o que acarreta em implica-
ções tanto na teoria do delito, como 
no sistema de penas e medidas.
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Não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo 
mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido: vivam a ima-
ginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca 

convivi com pessoas ajuizadas. É necessário se espantar, se indignar e se 
contagiar, só assim é possível mudar a realidade.

Nise da Silveira

E me perguntam as pessoas se o problema do menor tem solu-
ção; e do meu ponto de conhecimento eu respondo: “Tem!” Mas antes 
precisamos resolver entre nós uma única questão: quem está disposto a 

entender, perdoar e estender a sua mão a um menor? 
Anderson Herzer, A queda para o alto, 1982.





Para minha família, minha mãe, Antinéa, e meus avós, Ilciléa 
e Antonio, por todo o apoio e força nesta longa caminhada.

Em memória e homenagem às vítimas da indiferença, do 
descaso, da omissão, da mesquinhez e da ignorância.

Em memória ao Prof. Dr. H.C. mult. Felipe Andrés 
Villavicencio Terreros (1955-2020), pela generosidade 
com que acolheu e apresentou as ideias de um jovem 

professor brasileiro em terras peruanas. 





Agradecimentos

O livro que o leitor ou a leitora tem agora em mãos corresponde 
à Tese de Doutorado intitulada “Diferença, exclusão e neutralização: Uma 
investigação crítica da inimputabilidade etária e por sofrimento psíquico no Di-
reito Penal Brasileiro”, defendida perante o Programa de Pós-Graduação 
em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 
setembro de 2020, incorporadas as correções e sugestões propostas pela 
banca integrada pelos Professores João Ricardo Dornelles (Orientador), 
Davi Tangerino (Coorientador), Salo de Carvalho, Patricia Glioche, 
Mariana Weigert e Victória Sulocki. Nesta parte da obra, permito-me 
reproduzir os mesmos agradecimentos lançados quando da Tese, por 
entender que permanecem os mesmos para a presente versão.

Eis, assim, um longo ciclo que, enfim, se encerra. É difícil expressar 
em palavras o que sinto ao fim do percurso até aqui. Por isso, mais que 
palavras, recordarei pessoas, momentos, sensações. Lembranças de partilha, 
de troca e de generosidade que nos ajudam a seguir em frente e que 
ajudaram a fazer nascer este trabalho, ainda que de formas imperceptíveis.

Noites mal dormidas. Angustiado. Vezes em que me senti pequeno 
e impotente. Nesses dias, minha mãe, Antinéa, e meus avós, Ilciléa e 
Antonio, me lembraram (e me lembram) do valor de cada conquista 
e cada vitória, por menor que seja. Como gostam muito de Camões, 
meu muito obrigado pela força que me dão em cada tempestade dessa 
vida e por me ajudarem a não perder a esperança da serena claridade 
da manhã, do porto e do salvamento. 

Ao meu orientador, Prof. João Ricardo Dornelles, pela serena e 
gentil acolhida e pela potência de seu pensamento crítico, que tanto 
nos inspira.



Ao meu coorientador, Prof. Davi Tangerino, pela paciente e ge-
nerosa troca, orientação e auxílio que vem desde meus tempos de 
graduação, em 2013 e segue até hoje. 

À minha (eterna) orientadora e inspiração, Profª. Patricia Glioche, 
pela caminhada conjunta, pelas lições acadêmicas, profissionais e de 
vida, sempre repletas de carinho e leveza. 

Aos Mestres que seguem inspirando minhas reflexões e ideias, 
Professores Nilo Batista, Vera Malaguti, Salo de Carvalho, Mariana 
Weigert, Ellen Rodrigues. 

Aos meus colegas, amigas e amigos do Doutorado, em especial, 
Luciana, Leonardo Ribas, Marcos, Cissa, Carol, Bruna Bataglia, Bruna 
Portella, Ericka, Fernanda, Luiz, Priscilla, Amanda, Guilherme, Natália, 
Mariana, Thales, Andreu, Isabella, Marcelo, Reinaldo, Lucas Groth.

Aos Professores do Programa de Pós-Graduação da PUC-Rio, com 
quem tive a honra e a oportunidade de aprender mais perspectivas e 
olhares sobre o direito e para além dele: José Ribas Vieira, José María 
Gómez, Thula Pires, Márcia Nina, Fábio Leite, Caitlin Mulholland, An-
tonio Pele, Francisco de Guimaraens, Adriana Vidal, Florian Hoffmann, 
Nádia de Araújo; e a todo o seu corpo de funcionários, em particular, 
aos queridos Cármen e Anderson. 

Expressos na varanda, na sala dos professores (chegar e falar “aí 
que tá” com o Prof. Alexandre França), risos nos corredores com a 
turma do Vítor Gonçalves, dúvidas sobre a criminalização do coa-
ching, bancas de monografia com a Profª Fernanda Prates e o Prof. 
Thiago Araújo, almoços no Cauby com o Prof. Rodrigo Machado, 
feirinhas de livros com desconto. Projetos de pesquisa, dúvidas, angús-
tias compartilhadas, debates em sala, pontos extras (talvez até demais). 
Palestras, eventos, lançamentos de livros, apresentações (premiadas) 
na SIAC, artigos escritos em parceria, publicações. Orientações de 
monitoria (“100% Penal”, diria a Ana Clara Motta, junto da Victoria, 
Déborah, Eduarda, Luísa, Júlia, Isabella, Manu, Úrsula). Orientações de 
monografia que viraram livros Best-Sellers, né, Yuri Peçanha? Abra-
ços e risadas na xerox, na cantina. Inúmeras amizades e parcerias, de 
alunos, alunas e colegas professores e professoras construídas nesses 2 
anos, entre 2017 e 2019, como Substituto na Faculdade Nacional de 
Direito, e que vão para além dela (e que hoje já viraram collabs, né 
Antara, né Thales?). A lista seria simplesmente infindável. Sintam-se, 
todas e todos, igualmente contemplados aqui. Cada um sabe o lugar 
que ocupa no meu coração. 



A Serra. Chegar aos jardins floridos cheios de vida da igualmente 
cheia de vida Universidade Estácio de Sá com meu chará, o taxista Amil-
ton. Encontrar lá meus Coordenadores, queridos Professores Thiago 
Petrucci e Paula Farsoun, meus amigos. Rir com as Professoras Brenda 
Sarcinelli, Samara Ataíde, Jullyana Costa, Lillian Black, Vinícius Escobar, 
Hugo Lontra na sala dos professores, pegar a chave da sala com a Carla 
e a Suelane. Encontrar meus monitores – e amigos -, Edson Bruno, 
Thiago Werneck, Caio Farsura, Mathias Sandre, Tayssa Luz. Aulas com 
alunas e alunos queridos, turma do Weverton, do Wilgner, turma do 
Valadares, turma da Carol de Bois, às vezes com direito a visitas ilustres 
(como a Alice e a Maitê), gente com sorriso no rosto, gentileza e ge-
nerosidade em seus corações. Reuniões do Grupo de Pesquisa com a 
Dani, Lucas, Manu, Gabi... Júris Simulados da Samara. Ir à Califórnia, 
à Massas Castel ou ao Casarão jantar, apreciar as cervejas artesanais 
indicadas pela Luísa Branco e, com sorte, encontrar com o Asaph e a 
Paula Fostino para falar (e rir) de política. Almoços no Da Terra, cafés e 
tortas na Cid Cakes. Passar mal de tanto comer na Chimarron de Mury. 
Obrigado a vocês (e hoje a lista só faz crescer, tamanho é o carinho e 
gentileza dos novos alunos e alunas), à instituição e seus funcionários, 
e a quem eu lamentavelmente possa ter esquecido de citar aqui, pelo 
afeto e calor humano que só o frio friburguense pode proporcionar. 

A amigos e amigas que me tanto engrandecem, Tatiana, Hum-
berto, Ronny, Lúcia Glioche, Liana Lisboa, Carlos Eduardo, Augusto, 
Eric, Felipe Saraiva, Fabíola, Luciene, Maycon, Pedro Amorim, André 
Matheus, Daniel Peixoto, Renato, Victor, Juliana Rodrigues, Camila, 
Flora Sartorelli, Maria Cláudia, Marília, Elenora Ignez, Demétrius Souza. 

Por fim, a todas e todos que posso ter me olvidado de lembrar aqui, 
minha mais profunda gratidão pelas trocas de afeto que preenchem de 
sentido não apenas este trabalho, mas a minha vida. 





Sumár io

 Lista de abreviaturas e siglas 21

 Prefácio 23

 Apresentação 27

1. Introdução 29

2. Uma aproximação ao discurso  
dogmático jurídico-penal brasileiro:  
a abordagem realista-marginal 39

2.1. Por uma crítica à colonialidade do  
poder e do saber no direito penal 40

2.2. Um referencial teórico adequado à nossa realidade:  
em defesa do realismo jurídico-penal marginal 45

2.3. O modelo dogmático realista-marginal: a  
dogmática teleológico-funcional redutora 48

3. A inimputabilidade e a construção  
social da diferença no Brasil: a edificação  
dos sequestros manicomial e tutelar- 
assistencial e sua legitimação jurídico-penal 49



3.1. Esclarecimentos metodológicos 49

3.2. A “loucura”, a medicina psiquiátrica e o direito 
penal: o sequestro asilar de portadores de sofrimento 
psíquico e sua legitimação dogmática no Brasil 53

3.2.1. Do centro à margem: uma breve introdução  
ao controle penal da loucura 53

3.2.2. O controle médico-penal da loucura  
no Brasil imperial (1822-1889) 57

3.2.2.1. Sobre médicos, loucos e o  
sistema penal escravista 57

3.2.2.2. Sobre inimputáveis por sofrimento psíquico 
e o saber jurídico-penal: os artigos 10, §2º e 
12 do Código Criminal de 1830 64

3.2.2.3. A contribuição original (e marginal)  
de Tobias Barreto 72

3.2.3. O controle médico-penal da loucura  
na Primeira República 78

3.2.3.1. Da Monarquia à República: a construção 
e legitimação da inferioridade biológica 
pela psiquiatria e criminologia brasileiras 78

3.2.3.2. O Código Penal de 1890 e a inimputabilidade 
por sofrimento psíquico  86

3.2.3.3. Percepções da inimputabilidade por  
sofrimento psíquico pelo saber jurídico-
penal e criminológico republicano: 
traduções, confluências e disputas 91

3.2.4. O Código Penal de 1940 e a introdução  
das medidas de segurança 112

3.2.4.1. Do “Estado Gendarme” a um Estado 
Interventor: uma breve introdução à Era Vargas 113

3.2.4.2. O “estado da arte” do saber jurídico-
penal e criminológico ao tempo do CP 1940 115

3.2.4.3. “Uma vela à Carrara e outra a Ferri”? 
Breves notas gerais sobre o CP 1940  120



3.2.4.4. Sobre a inimputabilidade por sofrimento 
psíquico e as medidas de segurança no CP 
1940: os arranjos entre direito penal e psiquiatria 123

3.2.4.5. Críticas ao sistema de medidas de 
segurança do CP 1940: os caminhos 
tortuosos até a Reforma Penal de 1984 135

3.2.5. Uma introdução à Reforma de 1984 145

3.2.5.1. A Redemocratização e a Reforma de 1984 146

3.2.5.2. O movimento antimanicomial  
brasileiro e a Reforma de 1984 149

3.2.5.3. O “estado da arte” da teoria jurídico-
penal e criminológica ao tempo da Reforma 154

3.2.5.4. A inimputabilidade por sofrimento 
psíquico e as medidas de segurança  
na Reforma de 1984 163

3.2.5.5. Inimputabilidade por sofrimento 
psíquico, medidas de segurança e a 
Reforma de 1984: balanço histórico 168

3.2.6. Formas contemporâneas de compreender e 
controlar penalmente o sofrimento psíquico 
infrator no Brasil: rupturas, permanências e resistências 172

3.2.6.1. A reforma psiquiátrica, o movimento 
antimanicomial e o giro normativo em 
defesa dos direitos dos portadores de 
sofrimento psíquico 174

3.2.6.2. O papel dos atores do sistema penal na 
superação da lógica manicomial  181

3.2.6.3. O discurso jurídico-penal hegemônico 
sobre inimputáveis por sofrimento 
psíquico: entre permanências, 
reformismos e retrocessos 192

3.2.6.4. Aberturas e possibilidades a partir do direito 
internacional dos direitos humanos: os Casos 
Damião Ximenes Lopes vs. Brasil (2006) e Fermín 
Ramírez vs. Guatemala (2005), Corte IDH 210



3.2.7. Loucura, crime e seu controle penal  
no Brasil: síntese crítica do tópico 218

3.3. Entre “punição” e “proteção”: a construção da 
inimputabilidade etária e da responsabilidade 
infracional no Brasil 224

3.3.1. Fase indiferenciada  225

3.3.1.1. O surgimento da categoria “infância” 225

3.3.1.2. O Código Criminal de 1830 e  
sua apreensão pela doutrina e 
jurisprudência dominantes 227

3.3.1.3. Em defesa da segurança jurídica 
e por uma crítica à seletividade: a 
inimputabilidade etária em Tobias Barreto 230

3.3.1.4. A inimputabilidade etária e sua 
manipulação em um regime escravista: 
sobre a “Lei Nefanda” e o Aviso n. 190 de 1852 233

3.3.1.5. O destino dos inimputáveis etários 237

3.3.2. Fase tutelar 240

3.3.2.1. A República Velha e a primeira  
legislação menorista brasileira 240

3.3.2.2. O aprofundamento da etapa tutelar 
na “Era Vargas” e o SAM (Serviço de 
Assistência ao Menor) 255

3.3.2.3. Ditadura Militar: segurança nacional, 
FUNABEM e a “doutrina da situação irregular” 262

3.3.3. Etapa penal juvenil (“garantista”) 272

3.3.3.1. A consolidação normativa da doutrina 
da proteção integral: uma caminhada 
internacional e nacional 272

3.3.3.2. O expansionismo punitivo sobre 
adolescentes e suas principais linhas 
discursivas no Brasil contemporâneo 277

3.3.3.3. Um “direito penal juvenil”? Esboços e 
propostas dogmáticas de limitação ao 



poder punitivo sobre adolescentes  
autores de atos infracionais  286

3.3.3.4. Aberturas e possibilidades a partir 
do direito internacional dos direitos 
humanos: um modelo interamericano de 
Justiça Juvenil e suas características 290

3.3.4. Menoridade, crime e seu controle penal  
no Brasil: síntese crítica do tópico 299

3.4. Ainda “menores e loucos”? Uma síntese entre 
proximidades, diferenças e possibilidades entre os 
juízos de inimputabilidade etária e por sofrimento psíquico 301

4. Reorientações na teoria do delito para uma 
responsabilização de adolescentes e portadores 
de sofrimento psíquico em conformidade com 
direitos e garantias fundamentais  307

4.1. Portadores de sofrimento psíquico 307

4.1.1. Modificações em matéria de  
culpabilidade e aplicação da pena 308

4.1.1.1. Propostas de refundação material e 
redefinição conceitual da imputabilidade 308

4.1.1.2. Propostas pragmáticas de redução 
de danos: uma “imputabilização” 
(diferenciada) do inimputável por 
sofrimento psíquico 317

4.1.2. Reformulações em sede de teoria da conduta  327

4.1.2.1. Proposta ontológico-naturalista: uma 
revisão do finalismo em Miguel Reale Júnior 328

4.1.2.2. Propostas normativistas: releituras a 
partir da teoria das normas, da teoria do 
discurso e do conceito de pessoa deliberativa 329

4.1.2.3. A imputabilidade segundo um penalismo 
(radicalmente) centrado na pessoa 
humana: a contribuição de Juarez Tavares 331



4.1.3. A imputabilidade para além do direito  
penal: a capacidade de compreender o 
significado do processo penal 348

4.1.4. Análise crítica 353

4.2. Adolescentes autores de atos infracionais e o direito 
penal juvenil: entre o abandono e a reformulação 
dogmática da imputabilidade em modelos de 
responsabilização diferenciada  359

4.2.1. Modelos que dispensam a imputabilidade 360

4.2.2. Modelos de imputabilidade “sui generis” 363

4.2.3. Análise crítica  376

4.3. Síntese crítica do capítulo 377

5. Para além de “menores” e “loucos”: 
propostas realistas-marginais de 
reformulação dogmática da imputabilidade 
no direito penal 381

5.1. Premissa metodológica: uma compreensão 
teleológico-funcional redutora da teoria do delito  381

5.2. A imputabilidade como um elemento  
autônomo da teoria do delito  385

5.2.1. Fundamentos materiais 387

5.2.2. Conceito 389

5.2.3. Posicionamento sistemático  393

5.2.4. Subespécies de imputabilidade e  
suas principais características  394

5.2.4.1. Imputabilidade ordinária 395

5.2.4.2. Imputabilidade extraordinária (ou especial) 395

5.3. Consequências sistemáticas gerais na teoria do delito 397

5.3.1. Consequências na culpabilidade 398

5.3.1.1. A “exclusão da exclusão”: não existem 
“inimputáveis”, tampouco “semi-imputáveis” 398



5.3.1.2. Casos de embriaguez e demais 
transtornos psíquicos transitórios 399

5.3.1.3. A exigibilidade de conduta diversa 402

5.3.1.4. A “culpabilidade pela vulnerabilidade” 403

5.3.2. Consequências no injusto 405

5.3.2.1. A posição de garantidor nos crimes 
omissivos impróprios 406

5.3.2.2. Características e particularidades do 
sujeito na imputação objetiva (ou 
dominabilidade do fato) 406

5.3.2.3. Anotações pontuais na  
tipicidade e antijuridicidade 407

5.3.3. Consequências na teoria do erro 409

5.3.4. Consequências no concurso de pessoas 411

5.4. Impactos no sistema de penas e medidas 412

5.4.1. Um direito penal para além da lógica punitiva: 
a dispensabilidade a priori da sanção 412

5.4.2. Adeus à periculosidade (e ela já vai tarde): por 
um direito penal do fato e da culpabilidade 414

5.4.3. A “neutralização da neutralização”: pelo fim das 
“medidas” e rumo a um sistema unitário de sanções  415

6. Conclusão 417

7. Resumo da obra 421

 Referências 429



Inimputáveis:

Hamilton Gonçalves Ferraz

menoridade e sofrimento psíquico  
no Direito Penal Brasileiro

apresentação: 

João Ricardo W. Dornelles

prefácio: 

Patricia Glioche

Tive a satisfação de estar presente de forma remota na sua banca de defesa de 
tese – brilhante, por sinal. Agradeço ter podido estar com ele remotamente no 
momento emocionante em que se tornou Doutor. Merecidamente. Esse é o mo-
mento, para o Professor, em que há o reconhecimento pela escolha de um cami-
nho de amor, que é o caminho da docência, especificamente do ensino das entra-
nhas do direito penal.
E o resultado de todo o seu trabalho está nesse livro que fui chamada a prefaciar.
O livro é de fácil leitura, apesar da profundidade do tema. Nunca foi tão necessário 
rever a imputabilidade – que Hamilton, com muita sapiência, defende que se des-
vincule da culpabilidade para se tornar uma categoria autônoma na teoria do delito.
A imputabilidade tratada nesse livro, não é somente, mas também, a que decorre 
da idade. E, principalmente, trata Hamilton do sofrimento psíquico e das maneiras 
pelas quais o Direito Penal deve entender e manejar esse sofrimento.” 

Profa. Dra. Patricia Mothé Glioche Béze

O ponto central da pesquisa é a análise do discurso hegemônico presente no direito 
penal brasileiro como forma de legitimação de práticas de violência sobre adolescen-
tes e portadores de sofrimento psíquico autores de infrações penais. O estudo avança 
buscando repensar a teoria do delito com base nos princípios de direitos humanos. 
(...) As teorias penais, em geral, produzem violência, dor, sofrimento e morte. Deixam 
marcas profundas e traumáticas nas sociedades. Tratar os temas relacionados ao 
campo penal através de uma abordagem que vá na “contramão” da história passa a 
ser uma postura de resistência. E é exatamente isso que faz Hamilton Gonçalves Fer-
raz em seu estudo, apontando no sentido da desconstrução de paradigmas hegemô-
nicos presentes no pensamento penal e criminológico, buscando uma mirada crítica 
para as questões que se relacionam com a dogmática jurídico-penal.” 

Prof. Dr. João Ricardo W. Dornelles
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em Direito da PUC-Rio, em 2020. A 
imputabilidade já foi caracterizada, 
de forma bastante representativa, 
como sendo “um fantasma errante” 
na teoria do delito (Frank), e “a porta 
de entrada para a personalidade no 
Direito Penal” (Mezger). Tais imagens 
ilustram dois dos mais significativos 
problemas da categoria, que per-
manecem não resolvidos: enqua-
dramento sistemático-conceitual 
deficitário e abertura a concepções 
autoritárias de direito penal de autor. 
Nesse sentido, o livro analisa como 
o direito penal brasileiro contribui 
para legitimar as formas peculia-
res de operacionalidade violenta do 
sistema penal sobre adolescentes e 
portadores de sofrimento psíquico 
autores de infrações penais, já sufi-
cientemente diagnosticadas e reco-
nhecidas pela criminologia crítica. De 
modo a alinhar o Direito Penal em 
favor da garantia de direitos huma-
nos e fundamentais a esses sujeitos, 
o autor defende a imputabilidade 
enquanto um elemento autônomo 
da estrutura analítica do delito, do-
tada de fundamentos materiais e 
posição sistemática próprias, concei-
tuada como o juízo de atribuição de 
um fato a um sujeito, que lhe define 
posições jurídicas subjetivas e espe-
ciais de garantia em função de suas 
condições pessoais de vulnerabilida-
de, presentes ao tempo da ação ou 
omissão, o que acarreta em implica-
ções tanto na teoria do delito, como 
no sistema de penas e medidas.




