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RESUMO 

 

 

Objetivou-se analisar as contradições entre os dispositivos da legislação penal 

brasileira, em especial do código penal, acerca da medida de segurança, em face do modelo de 

atenção em saúde mental, orientado de acordo com as diretrizes da reforma psiquiátrica. 

Procedeu-se a uma revisão teórica acerca do modelo asilar de saúde mental, ainda vigente na 

conformação do espaço destinado recebimento do inimputável submetido à medida de 

segurança em sua modalidade detentiva, bem como sobre a reforma psiquiátrica. Examinou-se 

o instituto da medida de segurança em sua gênese, fundamentos, finalidades pressupostos e 

prazos de duração. Discutiu-se de que modo tais características da medida de segurança estão 

voltadas para assegurar o tratamento dos portadores de transtornos mentais infratores. 

Verificou-se a existência de compatibilidade entre a atual configuração do instituto da medida 

de segurança e a concepção de Estado Democrático de Direito. Utilizou-se como referência a 

concepção do portador de transtorno mental como sujeito de direitos, idealizada pela reforma 

psiquiátrica, para a determinação dos moldes que deve assumir o tratamento dispensado pelo 

ao inimputável submetido à medida de segurança. Analisou-se os instrumentos internacionais 

e nacionais voltados especificamente para a proteção das pessoas com deficiência mental. 

Discutem-se as possibilidades de mudança no modelo de saúde mental do segmento da 

sociedade internado nos hospitais de custódia e tratamento a partir da lei 10.216/2001 e da 

resolução nº 5 do Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária.  

 

 

Palavras-chave: Medida de segurança; Hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico; 

Reforma psiquiátrica; Direito à saúde; Estado Democrático de Direito; Direitos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMÉN  

 

 

                    El estudio objetiva examinar las contradicciones entre las disposiciones de la ley 

penal brasileña, en especial el Código Penal, en relación con la medida de seguridad, teniendo 

en cuenta el nuevo modelo de salud mental, orientado según los principios de la reforma 

psiquiátrica. No ha sido un modelo teórico sobre la salud mental de asilo, se encuentra todavía 

en vigor en la configuración del espacio para la recepción de la materia intangible de las 

medidas de seguridad privativas de libertad en su disciplina, así como sobre la reforma 

psiquiátrica. Se examinó la institución de medidas de seguridad en su génesis, los 

fundamentos, objetivos y supuestos plazos mínimos y la ausencia de una duración máxima. 

Se discute cómo estas características de seguridad de la medida están destinadas a garantizar 

la igualdad de trato de los delincuentes con trastornos mentales. Se trata de la coherencia entre 

la configuración actual de la Oficina de la seguridad y el diseño de un Estado democrático. La 

concepción de los enfermos mentales como sujetos de derechos, concebido por la reforma 

psiquiátrica se ha tomado como referencia para la determinación de los moldes que deberá 

adoptar el tratamiento dado por el sujeto intocable a una medida de seguridad. Se analizanlos 

instrumentos internacionales y nacionales adaptados específicamente a la protección de las 

personas con discapacidad mental. Se discuten las posibilidades de cambio en el modelo de la 

serie de sesiones de la salud mental de la empresa ingresados en los hospitales de la custodia y 

el tratamiento de la ley 10.216/2001 y la Resolución N º cinco de la Penitenciaría Nacional de 

Política Criminal.  

 

Palabras clave: Medidas de Seguridad, hospitales de la atención psiquiátrica forense, reforma 

psiquiátrica, ley de salud, el estado democrático de derecho, los derechos humanos. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 

O presente trabalho objetiva analisar as contradições do instituto da medida de 

segurança em face do modelo de atenção em saúde mental, alinhado com as diretrizes da 

Reforma Psiquiátrica.   

A Reforma Psiquiátrica (RP) apresenta-se como um processo que objetiva 

questionar e elaborar propostas de transformação ao modelo clássico de assistência 

psiquiátrica, caracteristicamente asilar. A promulgação da lei federal nº 10.216/2001 

representa um marco no engendramento das mudanças efetuadas no âmbito do modelo de 

atenção à saúde mental no Brasil. 

A gênese do movimento de reforma psiquiátrica guarda íntima relação com o 

movimento de internacionalização dos direitos humanos, de modo que a República Federativa 

do Brasil firmou compromisso com a promoção dos direitos humanos dos portadores de 

transtornos mentais no âmbito internacional, por meio da assinatura de diversos documentos 

internacionais na área da saúde que passaram a estabelecer as conexões entre o direito à 

saúde, os direitos humanos e os direitos das pessoas com transtornos mentais. 

Anteriormente, vigia o modelo de assistência psiquiátrica asilar, no qual o hospital 

psiquiátrico figurava como a instância única e soberana de tratamento aos portadores de 

transtornos mentais. Decretou-se a falência de tal modelo após a constatação de que o mesmo 

não desempenhava a função a que se dispunha, qual seja a de oferecer tratamento aos doentes 

mentais, implicando num reiterado desrespeito aos direitos humanos propugnados na ordem 

internacional, e/ou incorporados na Constituição Federal de 1988, conhecida como a 

constituição democrática. 

Nos dias hodiernos, o direcionamento da política de saúde mental apresenta-se, de 

modo consolidado, voltado para as premissas do processo de Reforma Psiquiátrica, de modo 

que os agentes do processo em comento já estão em fase de recebimento das críticas acerca 

das falhas ocorridas na conversão das intencionalidades em práticas concretas, tal como a 

insuficiência da rede de assistência psiquiátrica comunitária destinada ao tratamento da 

demanda oriunda da diminuição do número de leitos dos hospitais psiquiátricos. 

Não obstante os reveses enfrentados, o Ministério da Saúde ratificou o 

direcionamento da política em saúde mental anteriormente consolidado, conforme preconiza 

os princípios e diretrizes eleitos em ocasião da realização da IV Conferência em Saúde Mental 

(2010), cujo tema, “Saúde Mental, direito e compromisso de todos: consolidar avanços e 
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enfrentar desafios”, transparece a deliberação pela continuidade do processo de RP e o 

reconhecimento dos avanços na desinstitucionalização do modelo asilar. 

 Dentre os desafios que carecem de enfrentamento, no âmbito da nova política de 

saúde mental, destacou-se a questão relativa aos inimputáveis submetidos à medida de 

segurança e ao espaço que lhes é correlato, qual seja o manicômio judiciário, denominado 

hospital de custódia e tratamento psiquiátrico (HCTP), após a Reforma de 1984 do Código 

Penal brasileiro (CPB). 

O HCTP apresenta-se como o lugar institucional destinado ao recebimento das 

pessoas submetidas à medida de segurança na sua modalidade detentiva, correspondente à 

internação das pessoas com transtornos mentais autoras de delito, que a teor do texto legal 

(CPB), pode perdurar indefinidamente, enquanto não cessar a periculosidade do agente.  

Muito embora a denominação conferida a tais instituições denote uma natureza 

hospitalar, o HCTP está vinculado às Secretarias Estaduais que administram o sistema 

prisional, de modo que não estão sob a gerência do Sistema Único de Saúde (SUS), bem 

como não estão incluídos oficialmente em políticas públicas de saúde mental cujas diretrizes 

sejam as estabelecidas pelo processo de reforma psiquiátrica. 

Conforme consignado em ocasião da IV Conferência em Saúde Mental (2010), os 

HCTP continuam revelando-se como o grande desafio da Reforma Psiquiátrica. Nesse ponto, 

descortina-se o descompasso: muito embora a medida de segurança possua como um fim que 

a legitima o oferecimento de tratamento ao inimputável infrator, possui uma sistemática 

assentada nas bases do antigo modelo asilar de assistência psiquiátrica, reconhecidamente 

ineficaz e iatrogênico.  

Em face do exposto, o presente trabalho terá como intuito analisar o instituto da 

Medida de Segurança no Direito Penal Brasileiro, a fim de examinar as contradições entre a 

atual sistemática do instituto, em face do modelo de saúde mental consolidado através da 

promulgação da lei 10.216/2001. 

Dividiu-se o trabalho em três capítulos. No primeiro, apresenta-se um histórico 

acerca dos antecedentes do internamento como resposta social destinada ao portador de 

transtorno mental, sobre o surgimento do modelo asilar, o advento das reformas psiquiátricas, 

culminando nas considerações acerca do modelo de atenção em saúde mental e a lei 10. 

216/2001, também conhecida como lei da reforma psiquiátrica. Objetiva-se analisar o modelo 

asilar de assistência psiquiátrica, abordando os motivos determinantes da sua gênese, bem 

como as causas que determinaram a sua falência, perscrutando em que consiste o tratamento 

oferecido ao doente mental através da sua aplicação. Segue-se no estudo das reformas no 
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âmbito da assistência psiquiátrica, centrando-se no processo da reforma psiquiátrica no Brasil, 

objetivando estabelecer as características de tal processo e o estágio atual em que se encontra.  

No segundo capítulo, analisa-se o instituto da medida de segurança, perpassando 

pela gênese de tal instituto até a sistematização que lhe foi conferida por meio do Código 

Penal de 1984. Desse modo, objetiva-se detectar qual fim é predominante na aplicação da 

medida de segurança, hodiernamente, bem como de que maneira os fundamentos e 

pressupostos de tal instituto corroboram para a consecução de um fim compatível ou não com 

um direito penal garantista. Ultimando o segundo capítulo, procede-se ao desenvolvimento de 

uma breve análise histórica da instituição manicomial judiciária desde a sua criação até os 

dias atuais, destacando o caráter ambíguo de sua constituição, assentada nos saberes médico e 

jurídico. 

O terceiro capítulo destina-se a examinar as incompatibilidades entre o instituto 

da medida de segurança e o modelo de atenção em saúde mental. A partir desse cenário se 

passa a estudar a normativa internacional e o ordenamento jurídico interno de proteção e 

defesa dos direitos fundamentais e humanos, com destaque para o direito à saúde.  O foco da 

análise restringe-se aos instrumentos voltados às pessoas com transtornos mentais, 

enfatizando a Constituição Federal de 1988 e a Lei nº 10.216/2001, bem como a Resolução do 

Conselho Penitenciário Federal que visa à adequação da medida de segurança aos preceitos da 

reforma psiquiátrica. 

O trabalho será realizado através de pesquisa do tipo bibliográfica, documental e 

legislativa, na forma a seguir especificada. A pesquisa bibliográfica consistirá em consulta a 

livros, artigos e teses nas áreas do Direito, da Psiquiatria e da Psicologia. A documental, por 

sua vez, refere-se à análise dos relatórios conclusivos das Conferências Nacionais em Saúde 

Mental, bem como do confeccionado em ocasião da realização do Seminário Nacional para 

Reorientação dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Por fim, a pesquisa 

legislativa será direcionada à análise da Legislação nacional e internacional referente ao 

disciplinamento dos direitos dos portadores de transtornos mentais.  
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2 DA INTERFACE ENTRE A MEDIDA DE SEGURANÇA E O SABER 

PSQUIÁTRICO – Estabelecendo as bases para a abordagem crítica da medida de 

segurança em face do modelo de atenção em saúde mental. 

 

No presente capítulo objetiva-se realizar um estudo prévio que oferecerá as bases 

para a construção de uma análise crítica acerca do sistema de medidas de segurança no Direito 

Penal brasileiro, em face do atual modelo de saúde mental. 

A compreensão do modelo de atenção em saúde mental requer o estudo prévio do 

modelo que lhe foi anterior, o asilar, cujos ditames ainda determinam os moldes do tratamento 

oferecido a uma categoria especial de doentes mentais, aqueles submetidos à medida de 

segurança. Abordar-se-á, ainda, numa apertada síntese, os antecedentes históricos do 

internamento, com o intuito de demonstrar que existiram outras respostas sociais para lidar 

com os “alienados mentais” infratores ou não, ao longo da história da relação do homem com 

o fenômeno da loucura. 

A busca dos antecedentes históricos da medida de segurança proporcionou o 

encontro com o assunto pertinente aos modelos de compreensão de tal fenômeno, o que 

decorre da seguinte razão: o estabelecimento dos fundamentos de tal instituto resultou da 

confluência entre os saberes médicos e jurídicos. Conforme admirável síntese de Rui Carlos 

Machado Alvim (1997, p. 26):  

Parece que, sem o embasamento científico da medicina, o direito penal, sozinho, não 

estaria apto ao desafio da decretação de periculosidade e de seus consectários de 

tratamento e recuperação com “privação indeterminada da liberdade individual”, 

embutidos na execução das medidas de segurança. 

 

As considerações desenvolvidas ao longo deste capítulo inicial, portanto, guardam 

relação tanto com a análise histórica do instituto da medida de segurança, como se apresentam 

fundamentais para a avaliação acerca da eficácia do atual tratamento conferido aos portadores 

de transtornos mentais infratores (PTMI), um dos fins que legitimam a aplicação da medida 

de segurança.  
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2.1 Antecedentes históricos do internamento  

 

Para a formação da própria concepção acerca do que se apresenta como um 

comportamento eivado de loucura
1
 concorrem fatores de ordens diversas, conforme leciona 

Teresinha Luz (2001, p. 89): “a loucura não é um ser puramente biológico – na dimensão 

psíquica do biológico, nem sociológico, produto do meio social. Ela é, antes de tudo, 

construção política e teórica, institucional e científica”. 

Considerando o posicionamento apresentado, conclui-se que a concepção acerca 

do que representa loucura é construída de acordo com o aparelho ideológico de uma 

determinada comunidade ou sociedade.  

O modelo mítico-religioso, segundo o qual a loucura decorria de influências 

sobrenaturais, predominou dentre as sociedades ditas mais primitivas, na Grécia e em Roma 

(CHERUBINI, 1997). 

A razão atribuída para os comportamentos excepcionais, diferentes do da maioria 

das pessoas, correlato ao que hodiernamente seria apontado como denunciador de loucura, 

guardava relação com influências divinas, de modo que se conferia aos indivíduos que os 

detivesse uma feição próxima ao divino ou a qualidade de emissários de uma divindade. 

Na organização social de tais sociedades, portanto, não se atribuía a tais 

indivíduos a qualidade de sujeito privado da razão, dotado de incapacidade, tampouco lhes 

conferiam uma posição de inferioridade.  

No contexto de compreensão da loucura na Idade Média, em que o louco era 

envolto por uma aura mística por ser um elemento participante do jogo da caridade e 

salvação2, o tratamento conferido a tal fenômeno não se baseava, sistematicamente, no 

isolamento e segregação dos mesmos. O apartamento de um louco da sociedade só ocorria em 

casos extremos e/ou se oferecessem perigo para a sociedade, sendo-lhes permitido vagar 

dentre os muros da cidade, de modo que tais sujeitos viviam do exercício da caridade alheia. 

O isolamento era relegado aos leprosos, espaço este que só ao fim da Idade Média foi 

ocupado pelos loucos (FOUCAULT, 2002). 

                                                
1
Frise-se que a utilização dos termos loucura e louco está em consonância com a época analisada, despidos de 

qualquer sentido pejorativo. Anteriormente à constituição do fenômeno da loucura como objeto do saber médico, 

inexistia a equivalência entre tal fenômeno e a idéia de doença ou de transtorno mental. 
2
 O jogo da caridade e da salvação decorria do sentido atribuído à miséria, qual seja o de dotá-la de uma 

positividade mística, em função da doutrina predominante na Idade Média, propagada pela Igreja Católica. Com 

o advento da Renascença e da Reforma Protestante, será retirada da pobreza o seu sentido absoluto e da caridade 

“o valor que ela obtém dessa Pobreza socorrida” (FOUCAULT, 2002, p. 56). Ocupando o mesmo lugar que o 

miserável, estava o homem que não podia responder por sua própria existência (FOUCAULT, 2002). 
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Segundo Karina Cherubini(1997, p. 12), até então: 

[...] não há um tratamento diferenciado para o louco que delinque e o louco que só 

apresenta comportamentos tidos como estranhos, sem, contudo, ferir as normas 

penais estabelecida. Conforme for seu grau de diferenciação, dos demais membros 

da sociedade, pode ou não dela ser afastado.  

 

Com o advento da Renascença, novas formas de reação frente à loucura surgiram, 

tais como a prática do “escorraçamento” para fora das cidades dos loucos considerados 

forasteiros, a qual assumia contornos de um ritual dotado de significação, e o embarque 

forçado dos mesmos nas chamadas “naus dos loucos”, embarcações que transportavam os 

alienados de uma cidade para outra. De acordo com Foucault (2002, p. 11): 

Compreende-se melhor agora a curiosa sobrecarga que afeta a navegação dos loucos 

e que lhe dá sem dúvida seu prestígio. Por um lado, não se deve reduzir a parte de 

uma eficácia incontestável: confiar ao louco aos marinheiros é com certeza evitar eu 

ele ficasse vagando indefinidamente entre os muros da cidade, é ter a certeza de que 

ele irá para longe, é torna-lo prisioneiros de sua própria partida. Mas a isso a água 

acrescenta a massa obscura de seus próprios valores: ela leva embora, mas faz mais 

que isso, ela purifica. 

 

 

2.2 A grande internação – o estabelecimento das bases para a construção do modelo 

asilar. 

 

Ao longo dos séculos XV ao XVIII, período denominado de Idade Moderna, 

buscou-se uma superação gradual da chamada “Idade das Trevas”. Com o surgimento de uma 

nova ordem social, caracterizada pela emergência do capitalismo mercantil e as suas 

implicações nos campos científico, filosófico e religioso, não houve mais possibilidade de 

designar como normal um comportamento que não se coadunasse com o modo de agir do 

homem considerado apto para inserir-se no mecanismo de produção e de reprodução da vida 

social imanente à Revolução Comercial.  

Assim, os quesitos traçados para definir uma conduta patológica, diferenciando-a 

de um “modo de ser normal” basearam-se no critério consistente na aptidão ou inaptidão para 

o trabalho e para a vida civil. Conforme Heitor Resende, “foi justamente o princípio do fim do 

campesinato como classe e o declínio dos ofícios artesanais que vieram selar a sorte do louco 

e elevar a loucura à categoria de problema social” (RESENDE, 2001, p. 23). 

A visão que se formou acerca do louco não se restringia a considerá-lo como 

problema social somente, mas também como um perigo para essa nova ordem social em 

formação. Não somente os privados de razão assim foram considerados, mas também todas as 
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outras categorias sociais que não podiam ter seus representantes absorvidos pela mesma, por 

serem considerados inúteis para tanto, apresentando-se como desviantes da ordem vigente. 

Dentre os indivíduos considerados inadaptados na nova ordem em formação, 

estavam tanto aqueles advindos do campo, em decorrência da realização dos cercamentos das 

propriedades rurais, como o habitante da zona urbana que se tornou desempregado em função 

da inadaptação ao processo de trabalho estritamente vigiado e totalmente racionalizado que se 

impunha (RESENDE, 2001). 

Constatou-se, assim, um grande aumento do número de mendigos, ociosos e 

ladrões, muito embora, em algumas épocas, tenha-se registrado falta de mão de obra nas 

indústrias. 

O aumento da mendicância, da ociosidade e da criminalidade passou a representar 

um grave problema social, cuja repressão ocorreu por intermédio da criação dos chamados 

hospitais gerais, destinados à internação coercitiva de tais indivíduos, sob a prerrogativa de 

oferecer-lhes tratamento moral e orientação religiosa, obrigar ao trabalho os desocupados, e 

concomitantemente, alcançar o fim de fato colimado, consistente na “limpeza das ruas” de 

todos esses sujeitos considerados um problema e perigo social.  

Operacionalizou-se, então, no século XVII, o que Foucault denominou de “a 

Grande Internação”, mecanismo social no qual a loucura, vista sob um viés de incapacidade 

para o trabalho, de impossibilidade de integração ao grupo, é confinada aos espaços de 

segregação juntamente a outros integrantes de camadas da sociedade considerados em relação 

a esta heterogêneos e nocivos. Foucault (2002, p. 78), ao explicar a nova condição a que foram 

submetidos os “loucos”, expõe poeticamente: 

 Com isso a loucura é arrancada a essa liberdade imaginária que a fazia florescer 

ainda nos céus da Renascença. Não há muito tempo, ela se debatia em plena luz do 

dia: é o Rei Lear, era Dom Quixote. Mas em menos de meio século ela se viu 

reclusa e, na fortaleza do internamento, ligada à Razão, às regras da moral e a suas 

noites monótonas. 

 

E no que concerne aos privados de razão, qual era o tratamento dispensado aos 

mesmos em nos hospitais gerais, instituições basilares da “grande internação”? A priori, 

ressalte-se que apesar do nome conferido a tais instituições, as mesmas não possuíam como 

objetivo, propriamente, promover a cura do indivíduo considerado alienado, muito menos 

preparar os internados para uma reintegração à sociedade. Da mesma forma que os demais 

habitantes dos hospitais gerais e das casas de correção, o louco era submetido a punições e 

torturas.  

Soberania quase absoluta, jurisdição sem apelações, direito de execução contra o 

qual nada pode prevalecer – o Hospital Geral é um estranho poder que o rei 
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estabelece entre a polícia e a justiça, nos limites da lei: é a terceira ordem de 

repressão. [...] em seu funcionamento, ou em seus propósitos, o Hospital Geral não 

se assemelha a nenhuma ideia médica. É uma instância de ordem, da ordem 

monárquica e burguesa que se organiza na França nessa mesma época 

(FOUCAULT, 2002, p. 50). 

 

Nota-se, portanto, que o enclausuramento não possui uma finalidade vinculada ao 

tratamento e muito menos à medicalização, revestindo-se apenas do objetivo de guarda 

"proteção" da sociedade.  A condição de isolamento e segregação imposta aos indivíduos 

loucos referia-se a uma prática aplicada também a outros grupos de indivíduos, 

correspondendo a uma exclusão genérica. 

Dentro desse espaço, enxergava-se o alienado apenas como mais um desviante da 

ordem social, assim como todos os indivíduos que, por outras razões, com ele estavam 

internados. O estudo da loucura não tinha sido o objeto de nenhuma área específica da 

Medicina.  

Quanto aos loucos que cometiam crimes, estes eram internados juntamente com 

os outros criminosos, inexistindo diferenças na identificação e no destino entre as duas 

categorias. 

Mas durante toda a era clássica existe apenas um internamento; em todas essas 

medidas tomadas, e de um extremo a outro, oculta-se uma experiência 

homogênea. Uma palavra assinala-a – simboliza-a quase -, uma das mais 

frequentes que se encontram nos livros do internamento: “furioso”. “Furor”, 

como veremos, é um termo técnico da jurisprudência e da medicina; designa de 

modo preciso uma das formas da loucura. Mas no vocabulário do internamento ele 

diz muito mais e muito menos que isso. Alude a todas as formas de violência que 

escapam à definição rigorosa do crime e à sua apreensão jurídica: o que visa é uma 

espécie de região indiferençada da desordem – desordem da conduta e do coração, 

desordem da conduta e do espírito -, todo o domínio obscuro de uma raiva 

ameaçadora que surge aquém de uma possível condenação. Noção confusa para nós, 

talvez, mas suficientemente clara para ditar o imperativo policial e moral do 

internamento. Internar alguém dizendo que é um “furioso”, sem especificar se é 

doente ou criminoso, é um dos poderes que a razão clássica atribui a si mesma, 

na experiência que teve da loucura (FOUCAULT, 2002, p. 112). (grifo nosso) 

 

A prática do internamento como resposta social perdurou até o fim do século 

XVIII. Cessou após o fim do absolutismo e do combate às instituições que lhe eram 

correlatas, tais como os hospitais gerais (FOUCAULT, 2002). 

Com a Revolução Industrial e a consequente necessidade de mão de obra advinda 

do processo de industrialização, a internação arbitrária de pessoas que poderiam ser 

consideradas aptas para o trabalho passou a ser considerado um grande desperdício a ser 

remediado (CHERUBINI, 1997).   

Operacionalizou-se, então, inicialmente na França, uma reforma que implicou na 

desinternação de todos os indivíduos que pudessem ocupar um lugar na sociedade, ou melhor, 
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dizendo, desempenhar uma papel útil como força de trabalho, de modo que somente os loucos 

permaneceram segregados dentre os muros dos hospitais gerais. 

De acordo com Paulo Vasconcelos Jacobina (2008, p.33): 

Foram as casas de internação dos séculos XVII e XVIII, com o recolhimento 

indiscriminado dessas categorias, que prepararam toda a cultura moderna e 

contemporânea, considerando que os portadores de condutas assim tinham algum 

parentesco entre si. Prepararam, também, nossa sensibilidade para a relação entre 

loucura e ética, empurrando-nos para a associação nem sempre explícita entre 

loucura e culpabilidade – ou loucura e periculosidade, como gostamos de dizer hoje. 

 

Uma vez ocorrida a reorganização do espaço correlato ao internamento, fazia-se 

necessário atribuir uma significação para a continuidade da prática de isolamento imposta aos 

loucos.  A um novo ramo da medicina, a psiquiatria, até então inexistente, conferiu-se tal 

tarefa. Apropriando-se do saber acerca da loucura e criando-lhe uma noção equivalente, qual 

seja, a doença mental, a nova especialidade médica conformou um lugar próprio destinado aos 

privados de razão, especialmente organizado para a sua observação e tratamento, qual seja o 

espaço asilar. 

 

2.3 – O Modelo asilar de assistência psiquiátrica. 

 

O estudo do capítulo da história da psiquiatria referente a surgimento do modelo 

asilar revela-se muito importante para o entendimento de como se estabeleceu a assistência 

psiquiátrica no Brasil, conforme consigna Heitor Resende (2001, p. 25): 

Permito-me alongar-me sobre este capítulo da história da psiquiatria, pois considero 

que representou a semente da assistência psiquiátrica de massa e seus princípios 

teriam, segundo alguns autores brasileiros, fortemente inspirado o pensamento dos 

nossos alienistas e moldado a organização da assistência ao doente mental no Brasil. 

 

A conveniência de tal abordagem reside também no fato de que persiste o caráter 

de isolamento no tratamento judicial dispensado aos portadores de transtornos mentais 

submetidos à medida de segurança detentiva, nos manicômios judiciários, hodiernamente, 

denominados Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP). 

Antecipando considerações subsequentes, afigura-se necessário consignar que as 

reformas psiquiátricas surgiram em decorrência da constatação da ineficácia do modelo asilar 

ou manicomial no asseguramento de tratamento aos portadores de transtornos mentais (PTM), 

bem como em virtude da reiterada violação dos direitos dos internados.  

A terapêutica correspondente a tal modelo, contudo, continua embasando o 

tratamento aplicado aos PTM submetidos ao instituto da medida de segurança em sua 
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modalidade detentiva. Tal instituto, em consonância com o que dispõe o Código Penal, pode 

perdurar indefinidamente, enquanto não se verificar a cessação de periculosidade. 

A superação do estado periculoso, como requisito necessário para que ocorra a 

desinternação do custodiado, está diretamente vinculada à eficácia da terapêutica praticada em 

tal espaço. 

Transite-se, então, para a análise do modelo asilar, ressaltando que o foco do 

estudo recai sobre a experiência francesa, haja vista ter acontecido nesse país “a matriz 

teórico-prática da psiquiatria nesse período” (SILVA FILHO, 2001, p.89). Em um tópico 

ulterior, será desenvolvida uma análise das especificidades do modelo asilar no Brasil. 

 

2.3.1 O surgimento da psiquiatria e a construção do modelo asilar. 

 

Na análise dos registros históricos da psiquiatria, afigura-se como recorrente a 

atribuição do surgimento da psiquiatria a Philipe Pinel (CAPUANO-VILAR, 2007; FUHRER, 

2000; PICCININI, 2003; SILVA FILHO, 2001). 

Pinel figurou como o principal protagonista do movimento de reforma dos 

hospitais gerais, operacionalizado, pioneiramente, na França, em ocasião da sua nomeação 

para a direção do Hospital Geral denominado Bicêtre (FOUCAULT, 2006).  

Walmor Piccinini (2003, p. 31) destaca o lugar reservado a Pinel na configuração 

da nova especialidade médica que se apropriou do saber acerca da loucura, tornando-a 

equivalente ao conceito de doença mental. Nas palavras do autor: 

A psiquiatria poderia ser considerada filha da Revolução Francesa. No ano III da 

Revolução, em 11 de dezembro de 1794, o médico Philippe Pinel (1745-1826) 

apresentou sua monografia Memória da loucura, tida como o primeiro texto 

científico da nova especialidade, na Sociedade de História Natural de Paris. Nessa 

conferência, defendeu o tratamento psicológico e os princípios humanitários que o 

tornaram fundador da psiquiatria na França.  

 

Nos hospitais gerais, no período precedente a Pinel, o tratamento dispensado aos 

seus internos possuía como característica a homogeneidade, de modo que os “loucos não eram 

vistos como doentes e, por isso, integravam um conjunto composto por todos os segregados 

da sociedade” (CORREIA, 2004, p. 70). Àqueles que manifestavam um alto grau de 

incapacidade de autodeterminação, recusando-se a obedecer às regras imperantes em tal 

instituição, aplicavam-se punições, de modo que foram encontrados pelos reformadores em 

condições de vida sub-humanas, não raro contidos mecanicamente por correntes 

(CAPUANO-VILLAR, 2007). 
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 Inegável afigura-se a contribuição de Pinel para a inserção de princípios 

humanitários no tratamento do PTM. Interessante, porém, apresenta-se a análise da 

construção do modelo asilar sob um enfoque crítico e conjuntural, perscrutando em que 

premissas (científicas, morais) baseava-se tal tratamento e qual a relação entre os métodos 

utilizados e o fim colimado pela nova especialidade do saber médico, qual seja, o de 

proporcionar a cura da doença mental. 

 O gesto de Pinel, ao desacorrentar os doentes mentais, promoveu mais um 

reordenamento do espaço hospitalar do que propriamente uma libertação dos loucos. Tal gesto 

foi reproduzido em toda a Europa, através de protagonistas, quais sejam, médicos e 

filantropos que se comprometeram com os ideais humanistas impulsionadores da nova 

assistência psiquiátrica (FOUCAULT, 2006). 

 Michel Foucault (apud SILVA FILHO, 2001, p. 87)assinala que:  
 

Não se trata de uma iluminação, nem sequer de uma tomada de consciência que 

havia revelado, em uma conversão do saber, que os internados eram enfermos; senão 

de um obscuro trabalho no qual se confrontavam o antigo espaço de exclusão, 

homogêneo, uniforme, rigorosamente limitado, e este espaço social da existência 

que o século XVIII acaba de fragmentar de fazer polimorfo, segmentando-o segundo 

as formas psicológicas e morais de abnegação. 

 

 Em conformidade com a análise conjuntural das causas do surgimento do modelo 

asilar, as reformas hospitalares empreendidas na Europa e pioneiramente na França foram 

impulsionadas pela necessidade de arregimentação de mão de obra operadora das indústrias 

advindas com a Revolução Industrial (FOUCAULT, 2002; SILVA FILHO, 2001). 

 Procedeu-se, assim, à liberação de todos os grupos que antes compunham a 

clientela dos Hospitais Gerais, com exceção dos loucos, de modo que “estes passam a ocupar 

um novo espaço de reclusão isoladamente, isto é, individualizados e abertos para o 

conhecimento médicos” (SILVA FILHO, 2002, p. 87). 

É entre os muros do internamento que Pinel e a psiquiatria do século XIX 

encontrarão os loucos; é lá – não nos esqueçamos – que eles os deixarão, não sem 

antes se vangloriarem de terem-nos “libertado”. A partir da metade do século XVII, 

a loucura esteve ligada a essa terra de internamentos, e ao gesto que lhe designava 

essa terra como o seu local natural. (FOUCAULT, 2002, p. 90)  

 

A partir do século XIX, a privação das faculdades mentais foi assinalada como 

uma força que exsurge do louco, a qual precisava ser dominada, diante da impossibilidade do 

seu próprio detentor autodeterminar-se. Nas palavras de Foderé, “o louco é aquele que se crê 

acima de todos os outros” (FODERÉ, apud FOUCAULT, 2006, p. 10). 

A terapêutica da loucura é a arte de subjugar e de domar, por assim dizer, o 

alienado, pondo-o na estreita dependência de um homem que, por suas qualidades 

físicas e morais, seja capaz de exercer sobre ele um império irresistível e de mudar a 
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corrente viciosa das suas ideias (PINEL, p. 58, apud FOULCAUT, 2006, p.12). 

(grifo nosso) 

 

A concepção acerca da loucura, que situava as causas do desarranjo mental no 

plano da moral, determinou a configuração de uma terapêutica que foi denominada como 

tratamento moral, baseada no emprego de dispositivos disciplinares nos pacientes.  

 A terapêutica psiquiátrica, denominada de tratamento moral não diagnosticava as 

causas da doença, não a tratava aplicando uma receita médica, mas buscava a cura através de 

um choque de forças, tanto o travado entre a vontade do médico e a do doente, como a 

suscitada internamente ao próprio doente, refletida entre a vontade que representa a loucura e 

o medo da punição (FOUCAULT, 2006).  

 A cura consistia na assunção por parte do doente que, de fato, passara por um 

desatino, ou seja, o indivíduo curava-se, a partir do momento que entronizava ou reproduzia a 

verdade imposta pelo psiquiatra.  

 Segundo Esquirol, discípulo de Foucault, a cura ocorria quando se detectava “a 

volta das afeições morais a seus justos limites, o desejo de rever os amigo, os filhos, as 

lágrimas de sensibilidade, a necessidade de abrir o coração, de se encontrar no seio da família, 

de retomar seus hábitos” (ESQUIROL, apud FOUCAULT, 2006, p. 444). 

 Sob tais fundamentos, a psiquiatria tomou posse da prerrogativa da detenção do 

conhecimento necessário para tratar da loucura e instituiu o asilo como o lugar onde se 

constituiria o saber, a prática, bem como o próprio o objeto da psiquiatria, qual seja, a doença 

mental. Esclarecendo o papel de que se revestia o asilo, Michel Foucault (2006, p. 444) 

esclarece: 

Qual poderá então ser o papel do asilo nesse movimento de retorno das condutas 

regulares? Claro, ele terá, antes de mais nada, a função que se atribuía aos hospitais 

no fim do século XVIII: possibilitar, descobrir a verdade da doença mental, afastar 

tudo o que pode, no ambiente do enfermo, mascará-la, misturá-la, dar-lhe formas 

aberrantes e, também, mantê-la e revigorá-la. Porém, mais que um lugar de 

desvendamento, o hospital, cujo modelo Esquirol ideou, é um lugar de 

enfrentamento; a loucura, vontade perturbada, paixão pervertida, deve 

encontrar nele uma vontade reta e conduta ortodoxas. (grifo nosso) 

Ao realizar-se um estudo mais aprofundado do significado do tratamento que a 

terapêutica clássica (tratamento moral) conferia aos loucos, nota-se que passou a viger uma 

nova ordem. A tal ordem seria atribuída a função de controlar o doente mental, utilizando-se 

do poder psiquiátrico, cuja microfísica é ilustrada através do estudo da cena clássica de Pinel 

libertando os loucos:  

Quando Pinel liberta os doentes encerrados nas masmorras, trata-se de estabelecer 

entre o libertador e os que acabam de ser libertados certa dívida de reconhecimento 

que vai e deve ser paga de duas maneiras. Primeiro, o libertado vai saldar sua dívida 
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contínua e voluntariamente pela obediência; vai-se portanto substituir a violência 

selvagem de um corpo, que só era contida pela violência dos grilhões, pela 

submissão constante de uma vontade a outra. Em outras palavras, tirar as correntes é 

realizar por intermédio de uma obediência reconhecida algo como uma sujeição. E a 

dívida será saldada de uma segunda maneira, desta vez involuntariamente da parte 

do doente. É que, a partir do momento em que ele for assim sujeitado, em que o 

saldo voluntário e contínuo da dívida de reconhecimento o leva a submeter-se à 

disciplina do médico, o próprio jogo dessa disciplina e nada mas que a sua força vão 

fazer-se o doente curar-se. Com isso, a cura tornar-se-á involuntariamente a segunda 

moeda da peça da libertação, a maneira pela qual o doente, ou melhor, a doença 

pagará ao médico o reconhecimento que lhe deve(FOUCAULT, 2006, p. 36). 

 

 Os loucos eram contidos através de correntes, anteriormente a reforma 

operacionalizada por Pinel. O psiquiatra libertou-os dos mecanismos de contenção física. O 

processo de libertação iniciava o processo da cura, de acordo com o tratamento moral. A 

partir de então, não seriam mais as correntes que iriam conter a fúria dos loucos, mas todo um 

sistema de poder, o poder disciplinar (FOUCAULT, 2006). 

Imprescindível esclarecer que o saber psiquiátrico só poderia ser exercido dentro 

do asilo, lugar onde regia uma ordem disciplinar propícia à observação dos loucos, e essencial 

ao exercício do saber médico. 

Diante de tal concepção, ao hospício destinou-se uma organização que 

proporcionasse o funcionamento de um campo de batalhas, onde ocorreria o embate direto 

entre a força que consistia na loucura e o poder adequado para contê-la, de modo que se 

considerava a cura do louco como a submissão dessa grande força. 

Nota-se, portanto, que a terapêutica psiquiátrica não consistia, propriamente, no 

alcance da cura da loucura, no sentido de eliminá-la, mas sim no controle da sua manifestação 

no indivíduo privado das faculdades mentais. Realizava-se tal submissão por meio do 

exercício de um sistema de poder dentro do local destinado para tanto, qual seja, o asilo, de 

maneira que a psiquiatria não se utilizou de um discurso científico ou de um modelo 

epistemológico que era próprio das outras áreas da medicina.  

Não obstante tal particularidade, ou melhor, a despeito de tal incongruência, 

passou a “inscrever-se no interior de uma prática e de um saber médicos a que ela tinha sido, 

até então, relativamente estranha.” (FOUCAULT, 2006, p. 15). 

Procedeu-se então, a uma medicalização da loucura, no sentido de que os 

hospícios, destinados ao exercício do poder psiquiátrico, eram considerados estabelecimentos 

médicos, bem como aqueles que exerciam tal poder, necessitavam ser, obrigatoriamente, 

qualificados como médicos. Entretanto, a terapêutica psiquiátrica não se apresentava em nada 

homogênea à terapêutica praticada nas demais áreas da medicina da época, e não obstante tal 
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fato, o modelo de assistência psiquiátrica produziu enunciados que são tidos como 

verdadeiros até os dias hodiernos. 

De acordo com Foucault, acerca do papel desempenhado pelo psiquiatra:  

O grande médico de asilo – seja ele Leuret, Charcot, Kraepelin – é ao mesmo tempo 

aquele que pode dizer a verdade sobre a doença pelo saber que tem dela e aquele que 

pode produzir a doença em sua verdade e submetê-la na realidade pelo poder que 

sua vontade exerce sobre o próprio doente (FOULCAUT, 2006, p. 445). 

 

Vê-se, portanto, a configuração de um saber apartado da racionalidade 

característica da medicina época, despido da metodologia e epistemologia que caracterizaram 

a prática médica. A partir de Pinel, mais precisamente, durante os anos de 1800 e 1830, a 

psiquiatria passou a ser considerada como uma especialização da medicina, muito embora não 

se revestisse de um discurso científico e de um modelo epistemológico pertencente à ciência 

em que se integrava. Nesse sentido, corrobora José Ferreira da Silva Filho (2001, p. 91): 

De fato, o saber alienista se constituía de uma cópia dos critérios da antiga medicina 

classificatória, dirigindo sua atenção exclusivamente para os sinais ou sintomas da 

doença em detrimento da sua localização no corpo. Esgotando-se na construção de 

nosografias, inserido em uma metodologia e em um lugar médico ultrapassados, o 

alienismo quase nada acrescentava ao saber médico.  

Heitor Resende (2001, p. 27), por sue turno, consigna que:  
 

Acrescente-se ainda que o chamado tratamento moral jamais chegou a se constituir 

em um corpo acabado de conhecimentos sobre etiologia e tratamento da doença 

mental, e as várias experiências conhecidas, mais rígidas e disciplinadoras algumas, 

mais permissivas outras, dependeram muito mais da característica da personalidade 

dos seus diretores do que de sua adesão a uma teoria, de resto frouxa e mal 

definida”.  

Um dos pressupostos do tratamento moral consistia em submeter os doentes 

mentais a uma condição de isolamento absoluto, sem qualquer contato com o mundo exterior 

ao asilo. A imposição de tal condição, contudo, não se destinava a satisfazer somente as 

necessidades advindas da terapêutica, mas também cumprir um papel de manutenção da 

ordem pública. 

Esquirol, um dos principais formuladores dessa corrente psiquiátrica, evidencia os 

fundamentos da adoção da segregação do doente mental como medida fundamental para a 

construção da práxis desenvolvida, conforme expõe Espinosa (apud. SILVA FILHO, 2001, p. 89.): 
 

 O isolamento
3
 é frequentemente uma necessidade urgente e absoluta, tanto para a 

segurança do próprio enfermo como da família, assim como para a tranquilidade 

pública e esta necessidade é mais urgente para os indivíduos que pertencem às 

classes sociais menos afortunadas ou pobres. 

 

                                                
3
Isolamento esse, que, posteriormente, com a constatação da falência do modelo asilar, despontará como causa 

da cronificação dos doentes mentais, da perda dos laços sociais, num cenário de agravamento da doença e do 

malferimento da sua dignidade. 
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2.3.2 A crise da terapêutica psiquiatra baseada no tratamento moral. 

 

Por volta da metade do século XIX, em face da discrepância entre as bases em que 

se fundava a psiquiatria, e os postulados das demais áreas da medicina, a prática asilar 

recebeu críticas e questionamentos por formular concepções da loucura baseadas em 

premissas morais e sociais (SIVA FILHO, 2001). 

O processo de Revolução Industrial intensificou a afluência de pessoas para os 

centros urbanos, desencadeando uma deterioração das condições de vida da cidade. Com a 

necessidade de “inocuizar” os “elementos perturbadores da ordem social”, dentre os quais, 

muitos se enquadravam como “loucos”, houve um aumento expressivo da população 

internada nos hospitais psiquiátricos (RESENDE, 2001). 

O grande acréscimo do número de pacientes ocasionou a desestruturação do 

espaço asilar, previamente conformado de modo a possibilitar a aplicação do tratamento 

moral. De acordo com Heitor Resende (2001, p. 28), com o aumento descontrolado dos 

internados, houve a destruição do ambiente quase familiar característico das instituições 

regidas pelos ditames do tratamento moral, a que se costuma atribuir o êxito de tal terapêutica. 

Como consequência, as estatísticas de remissão deterioraram paralelamente, e ao 

otimismo anterior sucedeu o franco pessimismo quanto à curabilidade da doença 

mental e a eficiência dos métodos empregados até então. Além disso, o progresso da 

bacteriologia e da anatomia patológica trouxe consigo a introdução do microscópio 

nas instituições psiquiátricas e a então prestigiosa neurologia questionava as bases 

pouco científicas do tratamento moral. 

 

O asilo passou então a funcionar como um depósito de pessoas, espaço onde eram 

reproduzidas todas as ideias vigentes na sociedade que determinavam para o doente mental 

uma situação de sujeito oprimido e sem direitos, relegado à pura exclusão social (PICCININI, 

2003).  

Na tentativa despertar a assistência psiquiátrica do “longo sono” em que se 

recolhia
4
, bem como em decorrência da influencia do saber Positivista que lançava as suas 

bases, o modelo de compreensão predominante psicológico da loucura foi substituído por um 

modelo de compreensão da loucura de cunho organicista (RESENDE, 2001). 

                                                
4
 Heitor Resende, ao referir-se ao decaimento do modelo de assistência psiquiátrica baseado no tratamento 

moral, aduz que: “ a assistência psiquiátrica mergulha novamente no longo sono do período pré-pineliano, e não 

considero exagero afirmar que deste pesadelo só começará a despertar na época da segunda grande guerra” 

(2001, p. 29). 
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Surgiu, então, a teoria da degenerescência de Benedict-Augustin Morel, com seu 

Traité des Dégénerescences, de 1857, que buscou oferecer novas respostas para as causas da 

doença mental, relacionando-as a uma hipótese de má conformação de um sistema nervoso 

degenerado. Tal degeneração, muito embora não pudesse ser visualizado através das autópsias 

realizadas nos loucos, fundava-se em pressupostos lamarckianos, em especial no concernente 

à hereditariedade dos caracteres adquiridos. 

De acordo com tal teoria, as degenerescências consistiam numa mudança no 

sistema nervoso do indivíduo que implicavam numa menor funcionalidade do mesmo. 

Expressavam-se no comportamento humano na forma de desvios, considerados, portanto, 

patológicos, em relação aos comportamentos classificados como normais de acordo com os 

valores sociais, morais e normatizados na sociedade da época.  

As degenerescências eram transmitidas hereditariamente, subsistindo até o último 

representante da linhagem, cujos representantes fossem dotados da “má herança” genética. 

Dessa forma, consideradas como uma perda de funcionalidade que em alguma época da vida 

do sujeito se manifestara por razões que advinham do próprio ambiente em que estava 

inserido, o psiquiatra procedia ao exame da vida do indivíduo considerado degenerado para 

localizar em que momento ocorrera a manifestação da degeneração. 

O interessante é notar a abrangência da teoria de Morel, refletida na classificação 

dos indivíduos considerados degenerados: 

Tomando concretamente os tipos de comportamento que Morel apontava como 

próprios dos degenerados, vemos que em seguida aos sãos, ou seja, os indivíduos 

idealmente íntegros, próximos ao tipo adâmico, estão os predispostos, todos nós, 

filhos de Eva decaída. Em um segundo degrau estariam os originais, excêntricos, 

suicidas, indivíduos que cometem atos insólitos e impulsivos. Em seguida, os 

monomaníacos, loucos morais e perversos sexuais – um passo adiante na 

degeneração. No terceiro degrau, os indivíduos com tendência precoce para o mal – 

aqueles que mais tarde Lombroso chamará de criminosos natos. Por fim, o quarto 

grupo, evidenciador do futuro destino decaído de toda a humanidade – os cretinos, 

imbecis e idiotas. (JACOBINA, 2008, p. 58) 

 

A psiquiatria revestiu-se da legitimação para tratar e ditar a verdade sobre o 

portador de transtorno mental, infrator ou não, revelando-se apta para tratar tanto da loucura 

como da desordem social por ela configurada. Desencadeou-se, assim, no século XIX, um 

processo de medicalização da sociedade, no qual o discurso médico assume um papel de 

controle social, de ratificador do poder social, baseada em argumentos com viés biológico, 

mas dotados de fins políticos (SILVA FILHO, 2001). 

Diferenciando o louco do cidadão comum, responsável e obediente às leis, e por isto 

digno de liberdade; do criminoso que racional e responsável transgride as leis, por 

isto se faz merecedor da prisão; e do miserável, ser agora pleno de direitos, e, 

portanto, merecedor de trabalho, o alienismo instaura uma nova relação da sociedade 
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com o louco: a relação de tutela, que se constitui numa dominação/subordinação 

regulamentada, cuja violência é legitimada com base na competência do tutor 

„versus‟ a incapacidade do tutelado, categorizado por ser incapaz de intercâmbios 

racionais, isento de responsabilidade e, portanto, digno de assistência. Além do 

estatuto de doente, ganha o louco o de menor, ficando o médico, no caso o 

psiquiatra, como seu tutor, respondendo assim ao desafio da administração e 

controle legal da loucura na sociedade liberal (SILVA FILHO, 2001, p.91). 

 

Com o advento do modelo organicista, muito embora se constate a decadência do 

intitulado tratamento moral, constata-se a manutenção da conformação do espaço destinado 

ao louco, baseado na organização destinada à imposição e prevalência da verdade imposta 

pelo saber médico, para o exercício do poder psiquiátrico. 

Segundo Foucault (2006, p. 446), Jean Martin Charcot, “é certamente o 

personagem mais altamente simbólico desse tipo de funcionamento”. Tal alcunha advém da 

constatação de que dentro do espaço asilar ordenado por Charcot, os doentes “puseram-se a 

reproduzir, solicitados pelo poder-saber médico, uma sintomatologia normalizada com base 

na epilepsia, isto é, capaz de ser decifrada, conhecida e reconhecida nos termos de uma 

doença orgânica”. Proveio também da constatação de que Charcot produzia em suas pacientes 

as crises de histeria que descrevia.    

O saber psiquiátrico do século XIX desenvolvia dois tipos de discursos 

científicos, cuja função era o de conferir garantias para a sua práxis: o primeiro, denominado 

de discurso nosológico5, classificatório ou clínico, objetivava a descrição da loucura através 

da equivalência desta com variadas doenças mentais, cada uma com sintomatologia, evolução, 

prognóstico e diagnóstico próprios; o segundo, o anatomopatológico, relacionado com o 

organicismo, que situava a origem da loucura no âmbito das lesões neurológicas, servindo de 

“garantia materialista para a prática psiquiátrica” ( FOUCAULT, 2006, p. 165). 

Nota-se, porém, que contraditoriamente a prática psiquiátrica não empregou os 

saberes produzidos por tais discursos para definir o tratamento efetivamente destinado ao 

doente mental no espaço que lhe era correlato. Foucault (2006, p.166), esclarece: 

Esses dois discursos eram simplesmente espécies de garantias de verdade de uma 

prática psiquiátrica que queria que a verdade lhe fosse dada de uma vez por todas e 

não fosse mais questionada. Atrás dela, as duas grandes sombras, a da nosologia e a 

da etiologia, a da nosografia médica e da anatomia patológica lá estavam para 

constituir, ates de toda prática psiquiátrica, a garantia definitiva de uma verdade que 

nunca será questionada na prática da terapia. Em linhas gerais, o poder psiquiátrico 

                                                
5
 No estágio alcançado pelo saber psiquiátrico atual, o discurso anatomo-clínico não pode ser aplicado como 

explicação para diversos transtornos mentais, dentre o quais as psicoses. Os psiquiatras Ruy B. Mendes Filho e 

Hilda C.P. Morana aduzem que: “ os transtornos mentais abordados atualmente pela psiquiatria abrangem largo 

espectro nosológico. há doenças mentais com causa definida, como os distúrbios orgânico-cerebrais e os devidos 

ao uso de substâncias psicoativas, mas em determinados transtornos não se encontra, até o momento, substrato 

fisiopatológico específico”. 
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diz o seguinte: a questão da verdade nunca será posta entre mim e a loucura, pela 

simples razão de que eu, a psiquiatria, já sou uma ciência. 

 

A não correlação entre os discursos científicos em que o saber psiquiátrico se 

baseava e a prática de assistência psiquiátrica desenvolvida proporcionou o embasamento para 

a formulação de críticas em face da suposta verdade intocável acerca da doença mental, 

desenvolvida no século XIX pela psiquiatria.  

Surgiram, dessa forma, fundamentados questionamentos sobre a legitimidade do 

poder do médico, da maneira como tal poder “estava implicado na verdade do que ele dizia e, 

inversamente, a maneira como esta podia ser forjada e comprometida por seu poder” 

(FOUCAULT, 2006, p. 447). 6 

 

2.3.3 As especificidades da construção do modelo asilar no Brasil. 

 

Uma vez abordada a temática referente ao modelo asilar construído na França, 

matriz teórico-prática de tal saber psiquiátrico, transite-se ao delineamento das peculiaridades 

da construção de tal modelo no Brasil. Heitor Resende (2001, p. 18) é categórico ao afirmar 

que: 

Do mesmo modo que o tabaco e o café, as raízes da assistência psiquiátrica 

brasileira foram para transplantadas, após longa evolução nos séculos e mesmo 

milênios que precedera o descobrimento do Brasil. [...] as circunstâncias que 

determinaram a emergência do louco enquanto problema social e trouxeram consigo 

a necessidade de instituições para controlá-lo no Brasil do século XIX e na Europa 

do século XVI foram, guardadas as peculiaridades locais e a defasagem no tempo, 

bastante semelhante entre si. (grifo nosso) 

 

O cerceamento da liberdade do louco no Brasil ocorreu em meio a um cenário 

social diferente do encontrado na Europa do século XVIII. Enquanto na maioria dos países 

desse continente o panorama caracterizava-se pela ruptura da ordem feudal e a emergência do 

capitalismo mercantil, no Brasil a industrialização e a urbanização massivas ainda não tinham 

se desenvolvido em nossa sociedade (RESENDE, 2001). 

Muito embora as causas estruturais determinantes do enclausuramento dos loucos 

sejam diferentes na Europa e no Brasil, as circunstâncias sociais que compuseram o cenário 

de tal acontecimento foram as mesmas, quais sejam, a desordem franca e a ociosidade, a 

perturbação da ordem pública e o obstáculo ao desenvolvimento econômico.  

                                                
6
Segundo Foucault (2006, p. 448) “Todas as grandes reformas, não apenas da prática psiquiátrica, mas também 

do pensamento psiquiátrico, se situam em torno dessa relação de poder”. 
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Num Brasil onde a escravidão negra fornecia a mão de obra necessária para a 

dinamização da economia até então vigente, a qual era baseada, em sua quase totalidade, na 

atividade agrária para exportação, o trabalho era visto sob o estigma de atividade 

desprestigiada e desabonadora, destinada aos negros, de modo que poucos eram os homens 

livres que se dispunham a engajar-se numa atividade laborativa (PRADO JÚNIOR, apud 

RESENDE, 2001). 

Aqueles que não eram senhores de terra nem escravos compunham uma massa 

caracterizada pela ociosidade permanente, albergando indivíduos que preferiam mendigar ou 

roubar a ocupar-se em atividades laborativas. Os loucos pobres, que desde a época da colônia 

vagavam pelas ruas das cidades, engrossavam a horda dos desordeiros e vadios, de modo que 

aos alienados mentais será destinada, num primeiro momento, a mesma resposta estatal 

aplicada indistintamente a todos os que se enquadravam na categoria de desocupados 

permanentes, provocadores da desordem ou praticantes da mendicância (RESENDE, 2001). 

Em especial nas cidades mais populosas, dentre as quais o Rio de Janeiro, sede do 

poder, a existência da “casta numerosa dos vadios que nas cidades e no campo é tão numerosa 

e de tal forma caracterizada por sua ociosidade e turbulência” tornou-se uma das maiores 

preocupações das autoridades (PRADO JÚNIOR, apud RESENDE, 2001, p. 34).  

Em face de tal desordem social, elaborou-se uma resposta baseada na repressão, 

consistente na remoção dos elementos perturbadores e no recolhimento, no caso em específico 

dos doentes mentais, nos porões das Santas Casas de Misericórdia. Nesse novo destino a eles 

destinados, os PTM enfrentavam condições não muito diferentes das prisões onde ora 

poderiam ser amontoados, quando as Santas Casas mostravam-se insuficientes para comportar 

o contingente crescente dos indivíduos “privados de razão”. 

O tratamento a que se submetiam em tais instituições baseavam-se no 

silenciamento e na contenção da loucura através da violência física e coação moral, sem 

nenhuma assistência médica, seja na área da assistência psiquiátrica ou referente ao saber 

médico em geral.  

Heitor Resende (2001, p. 36), ao compor uma visão histórica das políticas de 

saúde mental no Brasil, consigna: 

Exclusão, eis aí numa só palavra, a tendência central da assistência psiquiátrica 

brasileira, desde seus primórdios até os dias de hoje, o grande e sólido tronco de 

uma árvore que, se deu e perdeu ramos ao longo de sua vida e ao sabor das 

imposições dos diversos momentos históricos, jamais fletiu aos ataques de seus 

contestadores e reformadores. A história da assistência ao doente mental neste país, 

repita-se não passa de uma monótona sucessão de volteios em torno do tema central, 

e, desde que enxugada da exaustiva citação de datas e decretos de criações de 

instituições [...], caberia com sobras numas poucas páginas. 
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Num momento posterior, ao reconhecer-se na loucura uma manifestação 

involuntária e peculiaridades inexistentes nos outros elementos perturbadores da paz social, 

foram criados, nas três últimas décadas do século XIX, os primeiros hospícios do nosso país, 

dentre os quais se destacam Juliano Moreira, em Salvador e o Hospício de Pedro II, no Rio de 

Janeiro, espaços destinados à aplicação das teorias e técnicas já em prática na Europa.  

A pressão advinda dos apelos humanitários, cujos protestos são realizados, 

especialmente, pela recém-criada Sociedade de Medicina, também propulsionaram a prática 

de um espaço destinado, exclusivamente, para o recebimento do portador de transtorno mental 

(RESENDE, 2001). 

Nos primeiros 40 anos de desenvolvimento da psiquiatria no Brasil, porém, não é 

possível constatar o desenvolvimento de um conjunto de práticas direcionadas à assistência 

psiquiátrica do doente mental a que possa qualificar como curativas. O que sobressai como 

função de tais instituições é a segregação tendente a remover o elemento perturbador, a fim de 

assegurar a segurança dos cidadãos e a preservação dos bens. 

Ressalte-se que até então os hospitais psiquiátricos destinavam-se ao recebimento 

em suas dependências do doente mental infrator, ao qual não fora destinado, ainda, um espaço 

próprio além das separações classificatórias existentes dentro dos próprios hospitais que 

separavam os alienados comuns, dos perigosos, dos criminosos. 

Assim, nesses primeiros tempos, relativos ao exercício de uma fase empírica da 

assistência psiquiátrica, não foram operadas modificações no tratamento que era conferido aos 

doentes mentais nos porões das Santas Casas de Misericórdia ou nas prisões comuns, 

subsistindo as denúncias de maus tratos, consistentes em precárias condições de higiene, 

escassa alimentação, ofensas físicas que não raramente evoluíam para óbitos. 

 

2.3.3.1 O estabelecimento da psiquiatria científica.  

 

Em meados do fim do século XIX, o capitalismo comercial e industrial emergia 

no Brasil, e consigo trazia a necessidade de mão-de-obra. Assim, da mesma forma que 

ocorrera na Europa, onde se realizou a triagem dos indivíduos internados nos Hospitais 

Gerais, desinternando aqueles aptos a trabalhar na indústria em desenvolvimento e confinando 

os inaptos a espaços próprios, no Brasil, foi necessário formular uma nova proposta de 

recuperação do contingente humano excluído, a fim de garantir o próprio processo de 

perpetuação da ordem capitalista (RESENDE, 2001). 
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O aumento vertiginoso da urbanização e a consequente deterioração das condições 

de vida da população urbana, em especial da classe trabalhadora, requereu uma nova 

estratégia do governo frente à desordem constatada nos centros urbanos. Some-se a tais 

condições o aumento do número dos indivíduos que compunham a escória social, tais como 

criminosos, doentes, mendigos, negros, e loucos, criminosos ou não, que não deixava de 

constituir uma demanda crescente, incapaz de ser absorvida completamente pelos poucos 

hospitais psiquiátricos até então construídos, bem como ser administrada pela psiquiatria 

empírica até então desenvolvida (RESENDE, 2001). 

É nesse cenário que despontam as primeiras preocupações com a saúde coletiva 

brasileira, cujo foco centrava-se em dois objetos em específico, quais sejam as epidemias de 

febre amarela, tifo e varíola, e a loucura, ambas “doenças inter-classes, que afetam e destroem 

contingentes de camadas sociais diversas, apesar de, evidentemente, a incidência, tanto num 

caso, como no outro, ser de longe superior nas classes inferiores” (LUZ, 2010, p. 91).  

Cabem, entretanto, ressalvas ao caráter científico da prática psiquiátrica instaurada 

no final do século XIX, diante da constatação de que “neste estuário levadiço das 

degenerações de Morel
7
, [...] continuava a se estagnar a denominada psiquiatria francesa e 

todo o pensamento psiquiátrico nacional não se arejava fora das cercanias da idiotia adquirida, 

da melancolia e do delírio crônico de evolução sistemática” (RODRIGUES; 1960, apud 

RESENDE, 2001, P. 43). 

Vale consignar que os fundamentos do saber psiquiátrico desenvolvido no Brasil 

equivaliam à tentativa de reprodução do saber desenvolvido na Europa, em especial, na 

França. Logo, aplicam-se ao assunto em comento as considerações feitas anteriormente, tanto 

no que pertine aos fundamentos do saber psiquiátrico, sua práxis e a conformação do espaço 

que lhe é correlato. 

Do mesmo modo ocorrido na Europa, constatou-se a ineficácia do hospital 

psiquiátrico em promover a cura do indivíduo PTM. Passou-se, então, ao direcionamento da 

prática estatal para a realização de uma política preventiva de saúde mental, que vai encontrar 

em outros saberes, tais como a psicologia, a partir dos anos 50 e a psicanálise, a partir da 

década de 60, o instrumental necessário para a sua efetivação. 

                                                
7
 No que pertine a teoria desenvolvida por Morel, cumpre destacar a existência da interface entre a visão da 

psiquiatria acerca da loucura, qual seja, a teoria da degenerescência e a visão que se formará no contexto do 

Direito Positivista acerca do criminoso e do crime (CAPUANO-VILLAR, 2007, JACOBINA, 2008), cujos 

princípios tiveram grande importância na evolução da medida de segurança. 
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Ademais, “a barbaridade dos métodos asilares é desde então denunciada, sua 

falência como discurso, a ineficácia do isolamento, da exclusão social da loucura, é analisada 

e questionada” (LUZ, 2001, p. 94). 

Nesse contexto, os portadores de transtornos mentais infratores serão separados 

dos alienados ditos comuns e passarão a ocupar um espaço próprio, que não se modificará, 

entretanto, em face das reformas psiquiátricas que irão desenrolar-se ao longo do século XX. 

Restará relegado a um segundo plano o reconhecimento de tais sujeitos como portadores de 

uma doença mental, a qual guarda relação direta com a subversão à ordem jurídica. Surge 

então, o manicômio judiciário, instituição submetida ao controle e administração dos órgãos 

da justiça, cuja abordagem será realizada no próximo capítulo, referente ao estudo da medida 

de segurança. 

 

2.4 As reformas psiquiátricas 

 

Em meados do Século XX ocorreu o surgimento de movimentos questionadores 

da prática psiquiátrica até então vigente, a qual tinha o hospital psiquiátrico como eixo.  

O entendimento acerca do surgimento de tais questionamentos requer o 

delineamento prévio do momento histórico vivenciado na época, bem como as suas 

implicações para a consolidação do movimento de internacionalização dos direitos humanos. 

O mundo vivenciara a Segunda Guerra Mundial, que teve como nota característica 

a descartabilidade dos seres humanos, especialmente realizado pela era Hitler, que, 

concebendo o genocídio como um processo político e industrial, dizimou a vida de 11 milhões 

de pessoas. Os direitos humanos, concebidos como direitos intrínsecos a todo ser humano, 

independentemente de raça ou qualquer outra condição, restaram desconsiderados.  

Vislumbrou-se, então, a necessidade não só de afirmação do ideário difundido 

pela doutrina de tais direitos, mas também a concepção de formas capazes de assegurá-los. 

Em face dos acontecimentos que refletiram a total desconsideração das ideias de ser humano 

como detentores de direitos legítimos e primários, enxergou-se que, se existissem ferramentas 

dotadas de tal capacidade, tais violações não teriam ocorrido. 

De acordo com Flávia Piovesan (2004, p. 132):  

No momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e descartáveis, no 

momento em que vige a lógica da destruição, em que cruelmente se abole o valor da 

pessoa humana, torna-se necessária a reconstrução dos direitos humanos, como 

paradigma ético capaz de restaurar a lógica do razoável. (...)diante desta ruptura, 

emerge a necessidade de reconstrução dos direitos humanos, como referencial e 

paradigma ético que aproxime o direito da moral. 
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Com o fim da segunda guerra mundial, marcada pelo cometimento de horrores 

contra o ser humano, especialmente ilustrado pelos campos de concentração e o assassinato 

em massa de milhões de indivíduos, instituiu-se mundialmente o consenso de que os direitos 

do homem deveriam ser protegidos por uma sistemática normativa internacional. 

Os hospitais psiquiátricos também foram alvo de atenção do olhar humanitário 

constituído no pós-guerra, na medida em que se enxergou em tais locais a necessidade de 

realização de reformas tendentes a assegurar tais direitos proclamados, bem como capazes de 

promover uma eficácia maior na recuperação dos doentes, “sobretudo na Europa ocidental, 

nesse momento carente de braços para o trabalho”. (SILVA FILHO, 2001, p. 94) 

O hospital psiquiátrico passou a ser visto, então, como um foco em que deveria 

incidir a atuação dos atores incumbidos da reconstrução dessa nova ordem mundial a ser 

erigida no pós-guerra, em decorrência do sistemático desrespeito aos direitos humanos dos 

pacientes submetidos ao modelo asilar de tratamento.  

Até, então, enxergava-se o espaço do alienado como o locus onde o tratamento do 

doente mental não poderia ser concebido apartado da segregação do mesmo do corpo social 

exterior ao asilo. 

Conforme consignado em ocasião do discorrimento acerca do modelo asilar, com 

a crise da psiquiatria do século XIX, surgiram os movimentos de críticas8 que poderiam ser 

classificados como movimentos de despsiquiatrização ou movimentos antipsiquiátricos, 

segundo Foucault (2006). 

Todos possuíam no seu âmago o questionamento do poder psiquiátrico, que, a 

exemplo das “histéricas de Charcot”, poderia ocasionar o surgimento de falsas doenças. As 

críticas eram dirigidas ao asilo, espaço de caráter isolacionista e segregacionista, onde não se 

enxergava o portador de transtorno mental como sujeito de vontade e de direitos, 

subordinando-os, inteiramente, ao poder médico.  

A diferença entre os ideários dos dois grupos reveste-se de grande relevo. Os 

movimentos de despsiquiatrização pregavam a realocação do hospital psiquiátrico, o que 

significava retirar-lhes da posição central e única que ocupava no tratamento do doente 

mental, situando-o numa ordem de disposição em que ele estava dentre outros elementos de 

                                                
8
As razões que determinaram as críticas decorriam de ordens diversas. Decorreram, por um lado da constatação 

de que o saber psiquiátrico desenvolvido no século XIX dispunha de discursos científicos apenas como meios de 

garantia para legitimar uma prática psiquiátrica construída sobre outros fundamentos, concernentes à construção 

e imposição da verdade ao doente mental através do poder psiquiátrico. As denúncias acerca do recorrente 

desrespeito aos direitos humanos dos pacientes, também ensejou questionamentos acerca da legitimidade de tal 

saber. 
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um dispositivo conectado com a comunidade, nos quais a intervenção psiquiátrica incidiria. Já 

os movimentos antipsiquiátricos traziam em seu âmago a bandeira da destruição sistemática 

do espaço asilar, transferindo para o próprio doente “o poder de produzir a sua loucura e a 

verdade da sua loucura, em vez de tentar reduzi-lo a zero” (FOUCAULT, 2006, p. 450). 

Podem ser citados como movimentos reformistas da psiquiatria: a psicoterapia 

institucional e as comunidades terapêuticas, a psiquiatria de setor e a psiquiatria preventiva,  a 

antipsiquiatria e as experiências surgidas a partir de Franco Basaglia, que colocavam “em 

questão o próprio dispositivo médico-psiquiátrico e as instituições e dispositivos terapêuticos 

a ele relacionados”(AMARANTE, 2010, p. 27). 

A primeira das reformas posteriores à prática de Pinel foi a comunidade 

terapêutica, termo consagrado e delimitado por Maxwell Jones, em 1959, na Inglaterra, que 

consistiu em reformas no espaço asilar, dentre as quais podemos enunciar como principal a 

terapia ocupacional, fundada por Hermann Simon, na década de 20.  Segundo Birmann, a 

praxiterapia dos anos vinte, estabelecida por Simon, retomou o mito de que o trabalho seria a 

forma básica para a transformação dos doentes mentais, pois mediante o trabalho se 

estabeleceria um sujeito marcado pela “sociabilidade da produção” (AMARANTE, 2010). 

Os partidários dessa “psicoterapia institucional” assumiram a prática de um saber 

psiquiátrico que permaneceu intocado em sua essência, identificando e intervindo em 

comportamentos sociais classificados como patológicos e montando dispositivos para o 

desenvolvimento da atividade terapêutica a que se propunham. 

Surgiu, então, o ponto de inflexão de tal saber utilizado para lhe dar com a 

loucura, qual seja, a psicanálise. 

A psicanálise, propiciando a organização de uma outra relação entre a formação e 

a distribuição dos discursos com a loucura, foi utilizada por um outro grupo de reformistas 

como solução para muitos dos problemas postos pela vida asilar. 

Dentre os movimentos que criticam o dispositivo asilar sob o ponto de vista 

político merece destaque a versão italiana, denominada como Psiquiatria Democrática, 

fundada pelo psiquiatra Franco Basaglia, considerado como o único modelo de assistência 

psiquiátrica que efetivou a ruptura com o hospital psiquiátrico (COSTA, 2003). Tal 

movimento reformista caracterizou-se por ser revolucionário, no sentido próprio da palavra, 

qual seja o de mudar as bases em que se constituía a intervenção psiquiátrica. 

A corrente italiana defendia a desinstitucionalização dos doentes como condição 

promotora do resgate de cidadania dos mesmos, descartando qualquer possibilidade de 

revestimento do asilo de uma nova formatação, seja sob a forma de uma setorização, seja sob 
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a forma de comunidades terapêuticas. Segundo o ideário basagliano, as comunidades 

possuíam o potencial de reproduzir a segregação e o consequente sequestro do convívio social 

dos portadores de transtornos mentais. 

O fechamento dos asilos e hospícios na Itália foi uma conquista de Franco 

Basaglia inserida na legislação, de modo que os internamentos foram proibidos desde 1981.  

 A cidade italiana de Trieste foi considerada modelo internacional, por 

conseguir extinguir todos os manicômios, que foram vendidos, até 1997. O dinheiro obtido 

com a venda foi destinado, juntamente aos bilhões de dólares até então gastos para manter o 

modelo hospitalocêntrico, à construção de uma rede de manutenção do paciente em sua 

própria casa. 

 Em caso de crises, porém, este deveria submeter-se ao intitulado Tratamento 

Obrigatório, realizado nos centros de saúde mental. Tais centros funcionavam cada um com 

oito leitos e uma equipe multidisciplinar formada por psiquiatras, psicólogos, assistentes 

sociais e enfermeiros. Destinavam-se ao recebimento dos doentes mentais em crise, enquanto 

esta durasse (CHERUBINI, 1997). 

 

2.4.1 A Reforma Psiquiátrica no Brasil. 

 

O processo da Reforma Psiquiátrica foi desencadeado no Brasil, na década de 70, 

no mesmo contexto do Movimento Sanitário. Tal movimento foi protagonizado por 

trabalhadores e usuários dos serviços de saúde e reivindicava mudanças nos modelos de 

atenção e gestão das práticas de saúde. Incluíam-se, dentre as pautas de reinvindicação, a 

cobrança pela universalização e melhora dos serviços de saúde, pela participação dos atores e 

usuários dos serviços de saúde na gestão e construção das práticas desenvolvidas em tal área, 

bem como pela promoção e desenvolvimento da saúde coletiva (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2005, Documento apresentado à Conferência Regional de Reforma dos Serviços de Saúde 

Mental). 

Muito embora contemporâneo ao período de Reforma Sanitária, a Reforma 

Psiquiátrica possui uma história própria, insculpida no contexto internacional de mudanças no 

modelo asilar de assistência psiquiátrica.  O Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental 

(MTSM) desempenhou papel fundamental no processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil. 

Caracterizou-se pela pluralidade dos agentes que o protagonizaram, na medida em que 

comportou a participação de associações de familiares, de membros de associações 
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profissionais e de pessoas que tiveram a experiência pessoal consistente na vivência de um 

longo histórico de internação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005, Documento apresentado à 

Conferência Regional de Reforma dos Serviços de Saúde Mental). 

No seu surgimento, o movimento possuía como escopo denunciar os casos de 

violência, abandono e maus-tratos nos manicômios. Posteriormente, passou a liderar os 

principais acontecimentos que deram a tônica do processo da Reforma Psiquiátrica (RP) nos 

dias atuais, qual seja o de uma nítida feição antimanicomial. 

A RP no Brasil desenvolveu-se como um processo político e social em que 

figuravam como agentes de mudanças instituições e forças de origens diversas, com 

repercussão nos mais variados âmbitos e que, posteriormente, ensejou mudanças no plano 

legislativo, executivo e judiciário. 

Os anos 80 foram marcados por manifestações concretas de que o ideário da RP 

no Brasil propugnava mudanças possíveis e exequíveis, tais como a intervenção realizada pela 

Secretaria Municipal da Saúde de Santos (SP) no hospital psiquiátrico Casa de Saúde 

Anchieta, conhecido como lugar marcado pelos maus tratos e óbitos de internados, bem como 

a implantação de uma estrutura formada pelos Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS), 

implantação dos CAPS. Empreendeu-se, ainda, à construção de residências para os egressos 

dos hospitais, cuja função era atender à demanda proveniente do hospital e redirecionar os 

vetores da assistência ao PTM, de acordo diretrizes da experiência italiana de 

desinstitucionalização em psiquiatria (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005, Documento 

apresentado à Conferência Regional de Reforma dos Serviços de Saúde Mental). 

Não obstante os avanços relatados, no que concerne às mudanças efetivas no 

aparelhamento da rede de atenção ao PTM integrado à sociedade, nota-se um processo de 

expansão descontínuo, desacompanhado de uma linha específica de financiamento para os 

CAPS e NAPS, com a destinação da maioria dos recursos do Ministério da Saúde para os 

hospitais psiquiátricos. 

Na marcha dos movimentos de reformas psiquiátricas no Brasil ocorridas no 

século XX, faço referências rápidas a duas experiências: o modelo das comunidades 

terapêuticas e o movimento da psiquiatria comunitária preventiva. 

Tais experiências diferenciam-se do processo de Reforma Psiquiátrica 

concretizado em forma da atual política de saúde mental, na medida em que, enquanto esta se 

baseia num movimento questionador dos pressupostos de constituição do saber psiquiátrico, 

da sua prática, da organização e funcionamento do hospital psiquiátrico, bem como dos seus 

efeitos de normatização e controle, o modelo das comunidades terapêuticas visavam 
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aperfeiçoar e humanizar o modelo asilar, podendo ser caracterizados, com base nos 

ensinamento de Foucault (2006), como um movimento de despsiquiatrização e não como um 

movimento antimanicomial. 

Ademais, ressalte-se que a psiquiatria comunitária trazia em seu âmago o risco de 

psiquiatrização e normalização do social, sendo, por essa razão, reconhecida muito mais como 

um movimento de despsiquiatrização, do que tendente a questionar os fundamentos e 

pressupostos do exercício do saber psiquiátrico.  

De acordo com Fernando Tenório (2002, p. 31):  
 

Nesse aspecto, a diferença recai sobre a concepção do que é a doença mental (ou a 

experiência da loucura) e do que é o tratar em psiquiatria (ou o que visamos em 

nossa prática junto aos loucos). Ao se propor, hoje, um tratamento que mantenha o 

paciente na comunidade e faça disso um recurso terapêutico, ao contrário de 

normalizar o social, propõe-se que é possível ao louco, tal como ele é, habitar o 

social (e não o asilo de reclusão). Fazer da rede social de suporte um instrumento de 

aceitação da diferença, e não de normalização do social, esta é a perspectiva atual. 

 

De acordo com a definição oriunda de uma pesquisa realizada pela Escola da 

Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) a Reforma Psiquiátrica Brasileira consiste: 

No processo histórico de formulação crítica e prática que tem como objetivos e 

estratégias o questionamento e a elaboração de propostas de transformação do 

modelo clássico e do paradigma da psiquiatria. No Brasil, a reforma psiquiátrica é 

um processo que surge mais concreta e principalmente a partir da conjuntura da 

redemocratização, em fins da década de 1970, fundado não apenas na crítica 

conjuntural ao subsistema nacional de saúde mental, mas também, principalmente, 

na crítica estrutural ao saber e às instituições psiquiátricas clássicas, no bojo de toda 

a movimentação político-social que caracteriza esta mesma conjuntura de 

redemocratização (AMARANTE, 2009, p. 27). 

 

Em consonância com as diretrizes da RPB, a assistência ao portador de transtorno 

mental baseia-se numa atenção psicossocial e na noção de território. Tal atenção e cuidado é 

realizada através de uma estrutura de natureza comunitária, onde os Núcleos de Atenção 

Psicossocial (NAPS) e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) ocupam uma posição e 

função estratégica na substituição de uma prática psiquiátrica centrada no hospital 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005, Documento apresentado à Conferência Regional de 

Reforma dos Serviços de Saúde Mental).. 

 O NAPS é uma estrutura aberta, com alcance regional, estruturada para 

funcionar 24 horas e para realizar todo tipo de atendimento, desde os mais simples aos de 

maior gravidade, dispondo para estes de leitos, aproximadamente numa quantidade de seis, 

que possibilitam que tal unidade funcione como hospital-dia ou hospital noite. Além dessa 

feição ambulatorial, que inclui o oferecimento de consultas médicas e psicológicas e o 

atendimento domiciliar do paciente quando seja impossível o deslocamento deste para a 
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unidade de funcionamento, os NAPS possuem o objetivo de corroborar com a integração 

social do paciente, ao dispor de atividades grupais as mais variadas possíveis, de modo que tal 

estrutura possa enquadra-se conceitualmente e também possa manifestar-se na prática como 

integrante de uma rede de cuidados ao portador de transtorno mental alternativa ao 

manicômio judiciário, promotora de uma nova visão acerca do doente mental (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2005, Documento apresentado à Conferência Regional de Reforma dos Serviços 

de Saúde Mental). 

Os CAPS, por seu turno, são esquematizados para oferecer um serviço de 

atendimento-dia, recebendo o doente mental tratamento durante o dia e retornando para casa 

durante a noite, mas com capacidade de acolher o doente mental todos os dias da semana, 

caso necessário seja. Parte do pressuposto que os cuidados e tratamento da doença mental 

ensejam uma estrutura acessível e capaz de oferecer mais do que uma consulta mensal ou 

semanal. Assim, dispõem do saber relativo à clínica psiquiátrica, como, por exemplo, a 

prescrição da terapia baseada em psicofármacos, mas utiliza-se de tais saberes adequando-os, 

subordinando-os à nova concepção do que seja a problemática da doença mental, das bases de 

um tratamento que assegurem a cidadania do portador de transtorno mental. Soma-se ao 

atendimento-dia o oferecimento de atividades terapêuticas dirigidas por uma equipe 

multiprofissional (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005, Documento apresentado à Conferência 

Regional de Reforma dos Serviços de Saúde Mental). 

Segundo Tenório (2002, p. 40): 

 
O pressuposto é o de que a alienação psicótica implica uma dificuldade específica de 

expressão subjetiva, refratária a ser apreendida por instituições massificadas ou 

pouco aparelhadas para captar e entrar em relação com o singular de cada paciente. 

Do mesmo modo, as dificuldades concretas de vida acarretadas pela doença mental 

grave devem ser também elas objeto das ações de cuidado, incorporando-se à prática 

psiquiátrica aquilo que tradicionalmente era considerado extra clínico. O cuidado, 

em saúde mental, ampliasse no sentido de ser também uma sustentação cotidiana da 

lida do paciente, inclusive nas suas relações sociais. Os CAPS, portanto, consistem 

em uma ampliação tanto da intensidade dos cuidados (todos os dias, o dia inteiro) 

quanto de sua diversidade (atividades e pessoas diversas etc.). 

 

Cumpre relevar, porém, que além das exigências técnicas, administrativas, 

políticas a reforma psiquiátrica no Brasil caracteriza-se pelo ideário consistente na defesa dos 

direitos do doente mental, da tentativa de resgate da cidadania do louco tutelado, bem como 

de sua promoção.  

Nascido do reclame da cidadania do louco, o movimento atual da reforma 

psiquiátrica brasileira desdobrou-se em um amplo e diversificado escopo de práticas 

e saberes. A importância analítica de se localizar a cidadania como valor fundante e 

organizador deste processo está em que a reforma é sobretudo um campo 
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heterogêneo, que abarca a clínica, a política, o social, o cultural e as relações com o 

jurídico, e é obra de atores muito diferentes entre si (TENÓRIO, 2002, p. 28). 

 

A promoção da cidadania é intrinsicamente ligada à reformulação do significado 

da doença mental, que não deve ser vista como unicamente sob a ótica sintomatológica, 

requerendo, portanto, cuidados que visem mais do que a remissão dos sintomas.  

Deve-se levar em conta tudo o que diga respeito à existência da pessoa doente, uma 

vez que a condição psicótica abarca a totalidade da experiência do sujeito, desde 

questões objetivas, como trabalhar, manter moradia etc., até a dimensão subjetiva 

(relações interpessoais, vivências subjetivas etc.). Assim, recusa-se uma abordagem 

exclusivamente sintomatológica da doença mental, em benefício da criação de uma 

clínica psiquiátrica renovada, deslocando o processo do tratamento da figura da 

doença para a pessoa doente (TENÓRIO, 2002, p. 40). 

 

A década de 80 contou ainda, além com amadurecimento da crítica ao modelo 

asilar segregador, cuja privatização contribuía para a prática descompensada do internamento, 

com um marco no processo da R.P. no início das lutas do movimento nos campos normativo e 

legislativo, qual seja a proposição do projeto de lei do deputado Paulo Delgado, realizada em 

1989 no Congresso Nacional. 

Na década seguinte, constatou-se um avanço no plano normativo, no que se refere 

à aprovação das primeiras leis que tinham por objeto determinar a implantação de uma rede 

integrada de atenção à saúde mental em substituição aos leitos psiquiátricos, cuja redução 

consistiu numa das principais diretrizes da nova política de saúde mental do Ministério da 

Saúde que se delineava. 

Para a formação desse contexto, o compromisso firmado pelo Brasil em ocasião 

da assinatura da Declaração de Caracas teve uma importância salutar, haja vista ter sido a 

principal inspiração para o processo de Reforma Psiquiátrica que se desenvolveu, bem como 

para a conformação de um modelo de assistência em saúde mental baseado no 

reconhecimento da importância dos cuidados na comunidade e no respeito pelos direitos dos 

portadores de transtornos mentais (COSTA, 2003). 

 

 

2.4.2 A Nova Política de Saúde Mental e a Lei 10.216/2001. 

 

A expressão saúde mental só passou a integrar o discurso da saúde coletiva a 

partir da década de 60, trazendo ínsita a questão da preventividade, estratégia, por sua vez, 

considerada como uma alternativa de substituição do asilo, tido como espaço segregador e 

falido no seu objetivo de promover o tratamento dos portadores de transtornos mentais.  
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No seu surgimento, a sua noção estava identificada “à boa adaptação ao grupo 

social: Não mais se trata de curar um doente, mas de adaptá-lo num grupo, torná-lo 

novamente um sujeito definido pela rede de suas inter-relações sociais”(TENÓRIO, 2002, p. 

30). 

Tal significação ocorreu dentro do contexto da prática da psiquiatria comunitária, 

dotada de ideais preventistas cuja melhor expressão encontra-se no desenvolvimento da teoria 

por Gerald Caplan (apud TENÓRIO, 2002, p. 31), nos Estados Unidos, segundo o qual: 

O caráter adaptacionista e normalizador da noção de saúde mental fica claro no 

pressuposto de que muitas perturbações mentais resultam de inadaptação e 

desajustamento, de modo que, pela intervenção adequada, é possível conseguir uma 

adaptação e um ajustamento saudáveis. 

 

Diferentemente desse significado inicial, o conceito de saúde mental subentendido 

no discurso da nova política incorporadora das diretrizes da Reforma Psiquiátrica reporta-se a 

dois objetivos:  

[...] servir para denotar um afastamento da figura médica da doença, que não leva 

em consideração os aspectos subjetivos ligados à existência concreta do sujeito 

assistido; e servir para demarcar um campo de práticas e saberes que não se 

restringem à medicina e aos saberes psicológicos tradicionais (TENÓRIO, 2002, p. 

31). 

 

Augusto César de Farias Costa (2003, p.151)aduz que: 

O campo da saúde mental compreende a relação dinâmica entre quatro campos 

conhecidos distintos entre si, mas, neste contexto, coexistindo em relações 

dinâmicas e identificadas em uma nova disposição inter e transdisciplinar, 

consistindo então de uma relação em que todos os saberes envolvidos no conceito de 

saúde mental, quais sejam a ética, a política, a ideologia e a ciência, se 

intercambiariam, de modo que qualquer formulação que se coloque em referência à 

Saúde Mental não poderá deixar de fora nenhum desses postulados. Qualquer 

procedimento de ordem técnica deverá estar sob a ótica dessas referências. 

 

Nesse contexto, muito embora se constate que o processo de reforma psiquiátrica 

já se desenvolvia
9
, pode-se estabelecer como marco para a adoção oficial das diretrizes da 

Reforma Psiquiátrica como política de saúde mental pelo governo a promulgação da Lei 

10.216/2001 e a realização da III Conferência Nacional em Saúde Mental. 

O processo conhecido como Reforma Psiquiátrica vai além de uma mera “reforma 

da assistência psiquiátrica”. Ao emitir uma lei que “Dispõe sobre a proteção e os 

direitos dos portadores de transtornos mentais e redireciona o modelo de assistência 

em saúde mental”, governo e sociedade assumem o esgotamento do modelo 

assistencial vigente (COSTA, 2003, p. 149). 

 

                                                
9
 Antes mesmo de ser aprovada a Lei Federal, várias outras cidades e a maioria dos estados da Federação (PE; 

ES; RS; CE; RN; MG; PR; DF, e outros em tramitação), além de contarem com seus núcleos da Luta 

Antimanicomial, já haviam aprovado suas legislações locais, guardando os mesmo princípios do Projeto que 

estava em tramitação, numa demonstração patente da vontade popular e da irreversibilidade do processo 

(COSTA, 2003, p. 157). 
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O diploma legislativo em questão foi o resultado de uma série de alterações 

realizadas no projeto de lei nº 3.657/89, de autoria do então deputado Paulo Delgado, que 

dispunha sobre a “extinção progressiva dos manicômios brasileiros e sua substituição por 

outros recursos assistenciais”. 

Tal projeto, após aprovação na Câmara dos Deputados, foi barrado no Senado, 

onde sofreu alterações, ao longo de uma tramitação de 10 anos. Voltando então, a Câmara dos 

Deputados, após a supressão do artigo que autorizava a construção de novos hospitais 

psiquiátricos, foi sancionada em 6 de abril de 2001 pelo presidente da república(COSTA, 

2003).  

A promulgação da Lei Federal 10.216/2001 implicou na ampliação do espaço 

legal de conquistas sociais no campo da saúde mental. Dispôs sobre a proteção e os direitos 

dos portadores de transtornos mentais e redirecionou o modelo assistencial em saúde mental. 

O internamento, psiquiatricamente discutido, passou a ser limitado juridicamente. O governo 

brasileiro, em todas as suas esferas, federal, estadual e municipal promoveu ações 

direcionadas à desconstrução do modelo de assistência centrado nos hospitais psiquiátricos, 

com a redução progressiva dos leitos.  

Operacionalizou-se a construção de um novo modelo, caracterizado por oferecer 

serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, inseridos na comunidade, de modo que se volta 

para a reinserção psicossocial do PTM (COSTA, 2003).  

Um dos substratos teóricos consistiu na redução dos leitos psiquiátricos que, 

desde os anos 90, já era uma meta do governo brasileiro, ganhando grande impulso em 2002, 

sob o amparo de uma série de normatizações do Ministério da Saúde. 

Para a consolidação da Política de Saúde Mental com base nas diretrizes da RP 

foram desenvolvidos instrumentos de gestão e programas voltados para tal objetivo, tais como 

o PNASH/Psiquiatria e o Programa de Volta para Casa, respectivamente, que tinham por 

objetivo controlar a redução de leitos, fazendo-o de maneira paulatina e racional, bem como 

acolher os doentes egressos do hospital psiquiátrico. 

A lei 10.216/2001 não faz menção expressa à exclusão dos PTM submetidos à 

medida de segurança do seu âmbito de incidência. Muito embora a política de saúde mental 

no Brasil oriente-se pela desinstitucionalização dos hospitais psiquiátricos, os portadores de 

transtornos mentais submetidos à medida de segurança ainda são submetidos a um tratamento 

que não cumpre as funções a que se propõe e apresenta-se em dissonância com as diretrizes 

estabelecidas na ordem judicial interna e internacional.  
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3 MEDIDA DE SEGURANÇA – DA GÊNESE DO INSTITUTO À ANÁLISE DAS 

SUAS CARACTERÍSTICAS NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 

 

No Código Penal brasileiro estão insculpidas duas espécies de reação penal aos 

delitos: as penas e a medida de segurança, esta prevista em duas modalidades, a detentiva, 

correspondente à internação do portador de transtorno mental infrator (PTMI) nos hospitais de 

custódia e tratamento psiquiátrico (HCTP) e a restritiva, que, por sua vez, corresponde à 

imposição de tratamento ambulatorial.  

As duas espécies de reações penais, em conformidade com o sistema dualista 

alternativo, possuem âmbitos de incidência diversos. A medida de segurança destina-se ao 

tratamento dos indivíduos que não podem responder penalmente pelo delito cometido, por 

ostentarem a condição de inimputáveis. Nesse caso, portanto, tal sanção penal substitui a 

pena, que tem por fundamento a culpabilidade. 

As penas, muito embora possam se orientar também por ideais de prevenção da 

prática de novos ilícitos, costumam ser vistas como um mal imposto ao delinquente, 

atribuindo- lhe um sentido de castigo. O ideal de retribuir o “mal com o mal”, aliás, faz-se 

comum em todas as teorias retributivistas informadoras dos fins das penas (FERRAJOLI, 

2006). A medida de segurança, por seu turno, em sua base conceitual, reveste-se do viés de 

tratamento destinado ao portador de transtorno mental infrator, para que este não volte a 

delinquir. 

A medida de segurança consiste na resposta jurídico-penal oferecida aos 

portadores de transtornos mentais que não compreenderam os reflexos ético-jurídicos de sua 

conduta em razão da incapacidade advinda da doença, e por isso, não podem ser 

responsabilizados penalmente pela prática do ato ilícito.  

Conforme consigna Rui Carlos de Machado Alvim (1997), as raízes práticas da 

medida de segurança assentam-se no regime médico de hospitalização e tratamento dos 

doentes mentais. O Direito Penal construiu o sentido de periculosidade e conformou os 

moldes do tratamento dispensado aos inimputáveis em razão do internamento custodial com 

base no conhecimento médico acerca da loucura. Na análise do tema medida de segurança, os 

saberes relativos às duas áreas de conhecimento se fazem presentes. Nesse sentido exsurge a 

relevância das considerações formuladas ao longo do capítulo antecedente.  

No capítulo que se inicia se analisará o tema da medida de segurança, desde a sua 

gênese até o disciplinamento conferido ao instituto pela reforma do Código Penal de 1984, a 

fim de perscrutar em que termos se delineou o tratamento jurídico conferido ao portador de 
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transtorno mental infrator no Código Penal brasileiro e em que medida a sua particular 

situação de doente mental restou considerada em face dos contornos assumidos pela medida 

de segurança.  

 

3.1  A crise do retributivismo como fim das penas.  

 

Os primeiros fins justificadores da aplicação da pena afiguraram-se como 

retributivistas (FERRARI, 2001). De acordo com Luigi Ferrajoli (2006, p.236): “as doutrinas 

absolutas ou retributivistas fundam-se todas na expressão de que é justo “transformar mal em 

mal””.  

O objetivo das penas fundadas no sistema retributivo consiste em atribuir um 

castigo ao violador da ordem jurídica proporcionalmente ao mal cometido. As razões pelas 

quais tal castigo revestia-se de legitimidade variavam ao longo da história da evolução das 

penas. 

Kant lançou as bases para a fundamentação da retribuição em consonância com 

uma concepção moralista. De acordo com o filósofo, a aplicação da pena visava à realização 

da justiça, na medida em que retribuía a violação legal, considerada um mal praticado, com a 

imposição do castigo ao delinquente (FERRAJOLI, 2006). 

Para Hegel, a imposição da pena não se justificava por razões pautadas num 

critério moralista de justiça, mas por uma fundamentação assentada no ideal de retribuição 

jurídica, segundo a qual a motivação da pena consistia na “necessidade de restaurar o direito 

por meio de uma violência, em sentido contrário, que reestabeleça o ordenamento legal 

violado” (FERRAJOLI, 2006, p. 237). 

A aplicação de uma pena a um cidadão que violasse um dispositivo legal possuía 

o condão de reafirmar o ordenamento jurídico afrontado, restaurando a sua validade. 

Ambas as concepções acerca dos fundamentos da retribuição elegiam como única 

finalidade da pena a atribuição de um castigo. A pena não se destinava a evitar que novos 

crimes acontecessem, voltando-se exclusivamente para o passado (FERRARI, 2001). 

A partir do fim do século XIX, o sistema retributivo de aplicação das penas 

passou a ser questionado. A resposta jurídico-penal ao cometimento de ilícitos baseada nos 

critérios de emenda e intimidação do indivíduo delinquente mostrou-se incapaz de promover a 

ordem social e de evitar violações ao ordenamento jurídico. O aumento da criminalidade 

refletia, dentre outros fatores, a ineficácia da sanção retributiva. A reincidência na prática dos 
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crimes por parte de alguns sujeitos apresentava-se como a prova da falência do sistema 

tradicional (ALVIM, 1995). 

A política criminal baseada somente na ideia de retribuição dos crimes não 

atendia aos imperativos da nova sociedade na época do fim da Idade Média e advento da 

Revolução Industrial, caracterizada pela formação de centros urbanos que abrigavam uma 

turba de desempregados, promíscuos, desocupados potencialmente causadores da desordem 

social. 
10

(ALVIM, 1995) 

Diante de tal crise, surgiu o imperativo de construção de novas ideias mestras e 

dogmas para o Direito Penal, que oferecessem supedâneo para uma resposta penal capaz de 

dominar a propensão ao crime dos indivíduos desempregados, ociosos e promíscuos, 

estigmatizados pelo signo da periculosidade. Concluiu-se pela necessidade de “inserção de 

ideias preventivistas à sanção, elegendo na inocuização e no tratamento do delinquente, fins 

irrenunciáveis à resposta jurídico-penal, como substitutivo às ideias da retribuição vigente à 

época” (FERRARI, 2001, p. 17). 

A falibilidade inerente ao sistema penitenciário e a busca de uma alternativa eficaz, 

as restrições à punição impostas pela principiologia jurídico-penal herdadas do 

liberalismo e a escalada da escola penal positivista, a aglomeração de desajustados e 

o recrudescimento da criminalidade nos grandes centros urbanos, a manutenção da 

ordem e a higienização pública, o desemprego, e a miséria, o êxodo rural e a 

explosão demográfica das metrópoles, o banditismo profissional e delinquência 

imunes à apenação [...], estes eventos todos, que se entroncam e atingem seu apogeu 

na segunda metade do século XIX, comporão o cenário a exigir a criação de um 

mecanismo mais apto à proteção contra o crime do que a velha e multiforme pena. 

(ALVIM, 1995, p. 115) 

 

Para atender a tais reclames sociais, a medida de segurança despontará como a 

sanção adequada (ALVIM, 1995), baseada no conceito de periculosidade social e na 

concepção de prevenção social, consistente na submissão do indivíduo considerado perigoso 

ao recolhimento estatal até a cessação de tal estado subjetivo. Como mecanismo de proteção 

social caracterizava-se, portanto, por direcionar a sua esfera de ação para o futuro, buscando a 

prevenção dos delitos que o indivíduo considerado perigoso socialmente, presumivelmente, 

iria cometer. 

Dentre as correntes penais fundadas a partir do século XVIII e desenvolvidas até 

meados do século XIX inexistia aquela cuja doutrina fornecesse os fundamentos políticos e 

jurídicos para o engendramento de uma nova modalidade de sanção, de cunho preventivista. 

                                                
10

 Conforme estabelecido no capítulo primeiro, no século XIX, com o processo decorrente da Revolução 

Industrial, operacionalizou-se a desconstrução do esquema de assistência que abrangia os hospitais gerais, 

instituições que receberam o contingente advindo do fenômeno denominado “grande internamento”. Do 

movimento de reforma dos hospitais gerais, no qual Pinel figurou como protagonista principal, exsurgiram os 

asilos psiquiátricos, conformando-se o modelo manicomial de tratamento psiquiátrico.  
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A escola predominante durante tal período é a intitulada Escola Clássica.
11

Para os 

representantes de tal escola, dentre os quais Beccaria e Carraca destacam-se como os dois 

maiores expoentes, a pena consistia em uma medida repressiva, aflitiva e pessoal, que se 

aplicava ao autor de um fato delituoso que tivesse agido com capacidade de querer e entender. 

Os autores clássicos limitavam o Direito Penal entre os extremos da imputabilidade e da pena 

retributiva (BITENCOURT, 2001). 

Uma nova escola do pensamento jurídico penal precisaria ser criada para que se 

obtivesse o fundamento político para a nova modalidade de sanção. (FERRARI, 2001) 

Procede-se, então, ao estudo da Escola Positivista, reconhecida por ter contribuído 

para o desenvolvimento do instituto da medida de segurança e para a formulação do conceito 

de periculosidade. 

 

3.2 Escola Positivista jurídica. 

 

A Escola Positivista jurídica surgiu no contexto do nascimento e desenvolvimento 

das ciências biológicas e sociais, dentre as quais se destacam a antropologia, a sociologia, a 

psiquiatria
12

 e a estatística (BITENCOURT, 2003). Foi influenciada, desse modo, pelo 

conhecimento produzido por tais ciências. Caracteriza-se por “[...] reconhecer tão-somente o 

direito positivo, no sentido de direito vigente e eficaz em determinada sociedade, limitando 

assim o reconhecimento científico-jurídico ao estudo das legislações positivas” (DINIZ, 1999, 

p. 102). 

O positivismo sociológico exerceu grande influência sobre a ciência jurídica, 

considerando-a um simples setor da sociologia, conforme defendeu Augusto Comte, segundo 

o qual a sociologia ou física social era a única ciência positiva dos fatos sociais (DINIZ, 

1999). 

As diretrizes inerentes ao método sociológico foram aplicadas à seara jurídica, 

determinando uma nova orientação nos estudos criminológicos. 

                                                
11

 Cumpre relevar, utilizando-se das palavras de Cezar Roberto Bittencourt (2003, p; 46) que “[...] a 

denominação Escola Clássica foi dada pelos positivistas, com conotação pejorativa. Na verdade, é praticamente 

impossível reunir os diversos juristas, representantes dessa corrente, que pudessem apresentar um conteúdo 

homogêneo”. 
12

 O conhecimento produzido pelo saber psiquiátrico determinou, sobremaneira, a organização do espaço dos 

manicômios judiciários, bem como os fundamentos da medida de segurança. Conforme Rui Carlos Machado 

Alvim (1995, p.26): “Decalca-se deste pequeno esquema que, se o atual sistema de medidas de segurança terá 

sua teoria forjada a partir da noção de defesa social, suas raízes práticas deitam-se no regime médico de 

hospitalização e tratamento dos doentes mentais”. 
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Os interesses sociais e coletivos foram priorizados em relação aos interesses 

individuais, anteriormente, proclamados pela Escola Clássica. Assim, a defesa do corpo social 

contra a ação do delinquente passou a ser a principal função da pena, que assumiu um caráter 

utilitarista (BITENCOURT, 2003). 

Os fundamentos da pena defendidos pelo sistema retributivo foram ultrapassados 

e substituídos por novas razões para punir, quais sejam, “a personalidade do réu, sua 

capacidade de adaptação e especialmente, sua perigosidade” (BITENCOURT, 2003, p. 25). 

[...] a ressocialização do delinquente passa a um segundo plano. A aplicação da pena 

passou a ser concebida como uma reação natural do organismo social contra a 

atividade anormal dos seus componentes. O fundamento do direito de punir assume 

uma reação secundária, e o problema da responsabilidade perde importância, sendo 

indiferente a liberdade de ação e de decisão no cometimento do fato punível. 

Admitindo o deito e o delinquente como patologias sociais, dispensava a 

necessidade de a responsabilidade penal fundar-se em conceitos morais 

(BITENCOURT, 2003, p. 53). 

 

A Escola Positivista ofereceu o apoio ideológico de que carecia a nova 

modalidade de sanção penal, a medida de segurança, a qual seria desenvolvida para atender 

aos reclames de defesa social, de modo a suprir a ineficácia das penas retributivistas para 

combater o aumento da criminalidade. Ressalte-se que muito embora as contribuições 

advindas dos seus teóricos tenham concorrido para a gênese e evolução do instituto da medida 

de segurança, o mesmo só veio a ser positivado juridicamente, em 1893, no Anteprojeto do 

Código Penal Suíço, de autoria de Karl Stooss (FERRARI, 2001). 

A Escola em questão desenvolveu-se em três fases distintas, quais sejam: a 

primeira, a antropológica, cujo expoente máximo foi Cesare Lombroso; a segunda, a fase 

sociológica, representada por Enrico Ferri; por fim, a terceira fase, a jurídica, na qual se 

destaca Rafael Garofalo (BITENCOURT, 2003). 

Lombroso foi o fundador da Escola Positivista Biológica (BITENCOURT, 2003). 

Destacou-se por traçar uma relação entre características físicas e a psicopatologia e o 

comportamento criminal, a qual denominou de caracterologia. 

As características físicas apresentavam-se como uma das formas de manifestação 

dos genes que determinariam a predisposição criminosa. Influenciado pela teoria das 

degenerescências do psiquiatra Benedict-Augustin Morel (JACOBINA, 2008; CAPUANO-

VILAR, 2007), Lombroso consignou que os impulsos que desencadeariam a prática criminosa 

não poderiam ser controlados pelo sujeito portador de tais genes, de modo que não se podia 

responsabilizá-lo por uma característica que lhe era inata. O conceito de periculosidade viria 

substituir a noção de responsabilidade penal. 



45 

 

Ressalte-se que da mesma forma que inexistiam comprovações científicas da 

teoria da degenerescência de Morel, Lombroso não logrou comprovar cientificamente as 

relações biológicas entre o comportamento criminoso ou a psicopatologia e a existência de 

tais genes. A simples presença das características morfológicas em um indivíduo permitiria 

identificar a potencialidade do surgimento de um comportamento criminoso, e, portanto, 

perigoso, advindo de tal sujeito.  

Lombroso escora uma rescisão de um modelo do Direito Penal da Escola Clássica 

da responsabilidade penal lastreada no livre-arbítrio. A burguesia experimentava 

uma ameaça das “classes perigosas”, isto é, as classes pobres, que levavam dentro de 

si a causa, a origem da degeneração e do crime. O pioneiro da antropologia criminal 

propunha que o delinqüente estava impulsionado por forças de que ele mesmo não 

tinha consciência. Assim, a penalidade deveria ser baseada na periculosidade, e não 

na responsabilidade penal (CAPUNO-VILLAR, 2007, p.64). 

 

Enrico Ferri discordava da teoria segundo a qual a determinação do 

comportamento criminoso provinha exclusivamente de razões de natureza biológica. Elencava 

como motivações para o crime os fatores condicionantes sociológicos, físicos, naturais e 

antropológicos. Defendia a cominação de penas preventivas, que tivessem por escopo a 

melhoria da vida em sociedade, dentre as quais podem ser destacadas as de duração 

indeterminada e a da indenização a vítima. (FERRARI, 2001). 

Garofalo compartilhava com Lombroso o ceticismo acerca da possibilidade de 

reabilitação do delinquente, de modo que não concebia objetivos reabilitadores para a pena 

(BITENCOURT, 2003). Estabelecia o princípio da prevenção especial para as mesmas, 

sempre enfatizando a necessidade de incapacitação do criminoso ou da sua eliminação no 

caso dos denominados “criminosos natos”.  

 Em particular para os doentes mentais, pregava a aplicação da prevenção especial 

na sua modalidade negativa, a de pura segregação ou eliminação (FERRARI, 2001).  

 Todos os três positivistas italianos possuíam uma visão determinista acerca do 

homem que viesse a delinquir. Consideravam que o comportamento criminoso decorria de 

uma determinação biológica ou de uma má influência social, de modo que descartavam o 

livre-arbítrio como possibilidade de escolha da conduta moral ou juridicamente correta 

(FERRARI, 2001). 

Partindo de tal concepção, elegiam a inocuização e a correção do delinquente 

como o fim adequado para a sanção penal, cuja imposição motivava-se pela presença da 

periculosidade e da responsabilidade social. O fim de retribuição e de castigo não se 

apresentava como motivo idôneo para justificar o direito de punir em face da ideia de que o 
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comportamento criminoso advinha de uma determinação, não podendo ser evitado por meio 

do livre arbítrio. 

O estabelecimento da “inocuização” e da correção como fins da sanção penal 

coadunava-se com a ideia de defesa social, cujos princípios, portanto, também eram 

defendidos pela Escola Positivista Italiana. De acordo com tal ideia, a sociedade possuía o 

direito a própria conservação e careciam de defesa contra os inadaptáveis, considerados 

inimigos. 

Para o alcance da proteção da sociedade, os fins das penas deveriam ser de cunho 

preventivo, albergando, inclusive, formas de controle social consistentes na segregação dos 

indivíduos inadaptáveis. 

Nas palavras de Augusto César de Farias Costa (2003, p.159):  

Dessa maneira, recebendo as influências da recém criada Antropologia Criminal, da 

Psiquiatria e da Sociologia, o psiquiatra italiano Cesare Lombroso, o sociólogo 

criminalista Enrico Ferri e o Jurista Garofalo forneceram as condições teóricas para 

o surgimento, no final do século XIX, da Escola Positiva de Direito Penal, para a 

qual a pena deveria ser substituída pelo isolamento da sociedade, para fins de 

tratamento, daquele que cometeu um ato delituoso e daquele que, por apresentar 

uma “biotipologia criminosa”, representasse um “perigo concreto” para a 

comunidade. 

 

Ao abordar-se a questão do fim preventivista para as penas, importante destacar 

que a doutrina utilitarista de justificação dos fins das penas forneceu fundamentos que 

embasaram a rejeição do retributivismo como escopo da sanção penal. 

 

3.2.1 Doutrina utilitarista de justificação dos fins das penas.  

 

O utilitarismo é uma doutrina que concebe a pena como um meio para o alcance 

de um fim futuro. Dessa forma, exclui todas as penas consideradas inúteis. As justificativas 

utilitaristas empreendem uma dissociação entre os meios penais e os fins que o justificam, 

bem como apregoam a necessidade de ponderação sobre a adequabilidade entre uns e outros 

(FERRAJOLI, 2006). 

Tais justificações, todavia, podem ser utilizadas sob as mais variadas 

prerrogativas. Melhor explicando, a utilidade pode ser conferida às penas em prol dos mais 

variados interesses. Num regime ditatorial, por exemplo, a cominação da pena de morte aos 

opositores políticos poderia justificar-se como útil para a manutenção da ordem política. 

As justificações utilitaristas podem, portanto, ser utilizadas em função da 

construção e garantia de modelos de direito penal máximo, no qual o sentido de utilidade seria 
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traçado pelos governantes ou se voltariam à utilidade do Estado, concebido este como sujeito 

político autônomo e a acima da sociedade (FERRAJOLI, 2006). 

De outra ponta, uma outra versão do utilitarismo pode ser igualmente concebida, 

tendo como referência a concepção acerca de utilidade, de acordo com o alcance do bem estar 

da sociedade em geral dos governados. Tal versão, muito embora se apresente como a única 

que tenha condições de fundar modelos de direito penal mínimo e garantista, ainda dá azo a 

uma interpretação de utilidade que pode implicar na fundação de modelos de direito penal 

máximo e no desrespeito reiterado de direitos fundamentais (FERRAJOLI, 2006). 

[...] todavia, mesmo este tipo de utilitarismo é uma doutrina ambivalente. Com 

efeito, podemos logicamente distinguir-lhe duas versões, dependendo do tipo de 

finalidade utilitarista atribuída à pena e ao direito penal: uma primeira versão é 

aquela que equipara a finalidade à máxima utilidade possível, garantida à maioria 

formada pelos não desviantes; uma segunda é aquela que equivale ao mínimo 

sofrimento necessário a ser impingido à minoria formada pelos desviantes 

(FERRAJOLI, 2006, p). 

 

A justificação utilitarista apregoada pelos positivistas italianos corresponde a 

primeira versão apresentada por Ferrajoli, qual seja, aquela em que a finalidade utilitarista da 

pena visa, unicamente, alcançar a máxima utilidade possível para a sociedade, para a maioria 

formada pelos não desviantes, sem se preocupar com a moderação da intensidade do 

sofrimento dos sujeitos aos quais a pena se destinará. 

Para a Escola Positivista, portanto, ações extremas, tais como a morte de doentes 

mentais, conforme proposto por Garofalo, ou a segregação dos mesmos sem nenhum fim 

terapêutico, apresentava-se justificada através dos fins utilitários da pena. Ressalte-se que para 

Lombroso, os “loucos” restavam classificados a priori na sua lista de delinquentes.  

Eduardo Ferrari (2001, p. 24) aduz que: 

Abandonando o plano da ética e da justiça, os positivistas enxergavam na sanção 

apenas o mundo da experiência e do útil, legitimando sua sanção com base na 

premissa da defesa da sociedade. Partindo de conceitos vagos como perigosidade, 

temibilidade e responsabilidade social, admitiam a importância da sanção visando 

inocuizar o delinquente incorrigível, esquecendo-se de que também este era um 

cidadão permeado de valores e garantias ético-jurídicas. Situando a sanção-medida 

como um fim puramente preventivo, amoldavam-na ao terreno do útil, renunciando 

as sólidas garantias políticas do indivíduo. 

 

A medida de segurança é uma sanção penal dotada de fins exclusivamente 

preventivos, a teor do texto legal. Resta determinar sob que viés o utilitarismo e o ideal de 

prevenção restaram determinados na sistematização atual de tal instituto, tarefa a ser realizada 

no decorrer do trabalho. 
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3.2.2 O ideal da prevenção como justificação da pena. 

 

 As doutrinas utilitaristas possuem como característica comum o ideal de 

prevenção dos futuros delitos como fim justificador da pena, cuja aplicação visa oferecer 

proteção aos cidadãos considerados não desviantes da ordem jurídica (FERRAJOLI, 2006). 

 As quatro finalidades preventivas indicadas pelo utilitarismo como fins das penas 

surgem a partir da subdivisão das prevenções geral e especial em positiva e negativa, cada 

uma, conforme enunciado por Ferrajoli (2006, p. 236): 

As doutrinas relativas ou utilitaristas, por seu turno, são divididas entre teorias da 

prevenção especial, que atribuem o fim preventivo à pessoa do delinquente, e 

doutrinas de prevenção geral, que, ao invés, atribuem-nos aos cidadãos em geral. Por 

derradeiro, a tipologia das doutrinas utilitaristas foi recentemente enriquecida com 

uma nova distinção, qual seja aquela entre doutrinas de prevenção positiva e 

doutrinas de prevenção negativa, dependendo do fato da prevenção – especial ou 

geral – realizar-se positivamente, por meio da correção do delinquente ou da 

integração disciplinar de todos os cidadãos, ou, negativamente, por meio da 

neutralização daquele ou da intimidação destes. 

 

3.2.2.1 Prevenção geral. 

 

 A modalidade de prevenção geral negativa manifesta-se no caráter intimidatório 

da pena. Adotada como finalidade da sanção penal, tal modalidade objetiva atribuir-lhe um 

viés pedagógico, de exemplaridade, de modo a intimidar a prática de outros delitos 

(FERRARI, 2001).  

 Tal ideal de prevenção geral determinou os fins das penas aplicadas durante o 

século XVII e até meados do século XVIII, as quais consistiam em imposição de castigos 

físicos ao delinquente, em cruéis rituais públicos de humilhação e sofrimento, objetivando 

fortalecer o poder absoluto do monarca e do Estado Real sobre o cidadão (COSTA, 2003). 

 Em consonância com a perspectiva positiva da prevenção geral, por sua vez, a 

aplicação da pena visa revalidar o ordenamento jurídico, restabelecendo “a confiança 

institucional afrontada pela conduta contrária ou infidedigna ao direito” (FERRARI, 2001, p. 

50). 

  

3.2.2.2 Prevenção especial. 

 

 A ideal de prevenção especial possui como objetivo a “emenda do delinquente”. 

Nesta modalidade de prevenção especial positiva, a sanção penal assume a finalidade de 
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recuperação do infrator. O objetivo maior não corresponde ao intento de retribuir o mal, mas 

de oferecer tratamento, por meio da aplicação da pena (FERRAJOLI, 2006). 

 Na sua manifestação negativa, o ideal de prevenção apregoa a legitimidade da 

segregação dos inadaptáveis, tanto para aqueles que se apresentaram resilientes à aplicação da 

pena, reincidindo na prática de novas condutas delituosas, como para os que representavam 

um perigo em potencial para a ordem social.  

 

3.2.2.3 O ideal preventivo na Escola Positivista 

  

 Nota-se que nas sanções penais idealizadas pelos principais representantes 

positivistas predomina o ideal de prevenção especial, admitido tanto em sua modalidade 

negativa (segregação) como na positiva (tratamento) (FERRAJOLI, 2006). 

 Admitindo o delinquente como um ser antropologicamente inferior, cuja 

propensão ao crime decorria de fatores biológicos ou sociais, as penas revestiam-se da função 

de tratamento (prevenção especial positiva), na maneira enunciada por Luigi Ferrajoli (2006, 

p. 248):  

Nesta perspectiva as penas assumem o caráter de medidas tecnicamente apropriadas 

às diversas terapêuticas da defesa social, vale dizer, higiênico-preventivas, 

terapêutico-repressivas, cirúrgico eliminatórias, dependendo do tipo de delinquente 

– ocasionais, passionais, habituais, loucos ou natos – e de fatores sócias, 

psicológicos, e antropológicos do crime. Segregação por tempo indeterminado, com 

revisões periódicas das sentenças e adaptação dos meios defensivos às categorias 

antropológicas dos delinquentes em vez daquelas jurídicas do delito constituem os 

princípios do novo sistema defensivo. 

 

 Para os inadaptáveis, a pura segregação despontava como a medida  adequada, 

utilizando-se de uma justificação utilitarista formulada em cotejo com os princípios advindos 

da defesa social, segundo os quais, a sociedade possuía o direito a própria conservação e 

careciam de defesa contra os inadaptáveis, considerados inimigos. 

 Até o surgimento do positivismo italiano, as penas constituíam a forma básica de 

reação penal. Orientada por ideais preventivistas, configurou-se a medida de segurança, 

resposta substitutivas das penas, embasada na premissa de que o delinquente merece 

tratamento, em face de a conduta delituosa ser determinada por motivos de ordem biológica e 

social externos ao delinquente. 
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3.2.3 A noção de periculosidade. 

 

Abordemos, por fim, uma importante contribuição da Escola Positivista Italiana 

para o desenvolvimento da medida de segurança, qual seja a noção de periculosidade, 

decorrente das concepções determinista e da defesa social, anteriormente, apresentadas. 

Considerando que a determinação do comportamento delituoso advinha de fatores 

externos ao homem delinquente, cuja manifestação ocorria independentemente do livre 

arbítrio do mesmo, os positivistas italianos elegeram a temibilidade social como fim da 

sanção penal, uma vez que não se podia alegar necessidade de castigo quando ausente vontade 

livre e consciente direcionada à prática de delitos (FERRARI, 2001). 

A noção de periculosidade criminal é prevista por Enrico Ferri, que estabelecia 

três critérios mensuradores do caráter geral para a configuração da periculosidade, quais 

sejam: a gravidade do crime, os motivos determinantes e a personalidade do agente 

(FERRARI, 2001). 

 Segundo Maria Cláudia Pires Capuano-Vilar (2007), as bases que até hoje 

predominam no tratamento do louco
13

 infrator assentam-se no conceito de periculosidade tal 

qual desenvolvido pelos positivistas italianos. 

 Nota-se, portanto, que o cenário traçado pela Escola Positivista, no qual a medida 

de segurança assumiu os seus contornos iniciais e a noção de periculosidade restou concebida, 

caracteriza-se pelo predomínio de doutrinas utilitaristas e de defesa social, elegendo como fim 

das penas a promoção do bem estar social e de manter segura a sociedade da ação dos 

desviantes da ordem social e jurídica. A defesa da sociedade consiste num objetivo a ser 

perseguido em qualquer modelo de direito penal. A crítica aos ideais positivistas, assenta-se, 

porém, no fato de que com vistas a concretizar o objetivo da defesa, as garantias inerentes ao 

Direito Penal restaram desconsideradas, implicando numa supressão de direitos fundamentais 

do homem. 

 Os positivistas defendiam a conveniência da aplicação de uma única da medida de 

segurança como sanção penal, na qual vislumbravam uma medida não aflitiva (FERRARI, 

2001). 

As filosofias utilitaristas podem fundamentar, como nas doutrinas da Escola 

Clássica italiana de Beccaria a Carrara, uma concepção da pena como mínima 

aplicação necessária, mas também podem informar tecnologias penais autoritárias e 

antigarantistas, como as da prevenção social ou as da defesa social, orientadas ao 

objetivo da máxima segurança possível. E o positivismo jurídico, se por um lado 

está na base do principio da estrita legalidade, por outro também permite modelos 

                                                
13

 Confrontar a utilização da expressão loucocoma nota de rodapé nº 1 do capítulo inicial do presente trabalho. 
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penais absolutistas, caracterizados pela ausência de limites ao poder normativo do 

soberano, ao mesmo tempo em que se mostra, em todo caso, completamente neutro 

a respeito de todas as demais garantias penais e processuais. (FERRAJOLI, 2006, p. 

38) 

 

 

3.3 O Código Penal suíço e a positivação da medida de segurança. 

 

 De acordo com Eduardo Ferrari (2001), a primeira sistematização da medida de 

segurança ocorreu em 1893, no anteprojeto do código penal suíço de autoria de Karl Stooss. A 

positivação da instituto, por sua vez, ocorreu somente em 1937, com a promulgação do código 

penal suíço. 

 A sua aplicação poderia ser realizada complementarmente à pena, nos casos dos 

delinquentes alcunhados como incorrigíveis, como também poderia ser empregada de modo 

substitutivo às penas, por ser este considerado ineficaz em se tratando dos reincidentes. 

 Acrescente-se que a imposição da medida de segurança não se determinava 

somente em face do cometimento de um crime anterior, mas também se impunha em face de 

condutas não criminais, como por exemplo, no caso dos ébrios, que eram submetidos a 

internamento cuja duração poderia perdurar de seis meses a dois anos. (BARREIRA apud 

FERRARI, 1976). 

 Da mesma forma preconizada pelos positivistas, a periculosidade apresentava-se 

como fundamento de tal sanção penal e a sua duração era determinada pela cessação do 

estado periculoso. 

  A prevenção estatal focava-se especialmente na conduta dos reincidentes, dos 

alcóolatras habituais, nos corrompidos perigosos e nos delinquentes juvenis (FERRARI, 

2001). 

 

3.4 – A positivação da medida de segurança no Direito Penal brasileiro. 

 

 A sistematização da medida de segurança ocorreu no Brasil apenas com o Código 

Penal de 1940 (FERRARI, 2001). O disciplinamento de medidas simplesmente intituladas 

como preventivas, porém, remonta aos idos de 1903, ano de promulgação do decreto 1.132, 

no qual se previa o recolhimento dos indivíduos mentalmente enfermos que comprometessem 

a ordem pública e pusessem a segurança das pessoas em risco. 
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 No código penal de 1940, o legislador aplicou o sistema do duplo binário, 

segundo o qual um mesmo individuo poderia suportar a cominação da pena e da medida de 

segurança em razão da prática de um único fato.  

 Normatizava-se a medida preventiva, portanto, ao lado da pena, de modo que 

aquela poderia complementar esta, quando aplicada aos imputáveis, ou substituí-la, no caso de 

aplicação aos inimputáveis. Descrita como uma medida de tratamento, aplicava-se àqueles 

após o cumprimento da pena diminuída (FERRARI, 2001). 

 Impende ressaltar que em se tratando do Código penal de 1940, há que se falar em 

várias espécies de medida de segurança, as quais podiam apresentar um caráter de 

pessoalidade ou, ainda, de natureza patrimonial, tais como o confisco e a interdição de 

estabelecimento (FERRARI, 2001). As de natureza pessoal classificavam-se em detentivas ou 

não detentivas da seguinte forma: 

As medidas de segurança pessoais, enunciadas pelo Código Penal de 1940, em seu 

art. 88, eram classificadas em detentivas e não detentivas, disciplinadas no art. 88, 

§1º, do Código Penal de 1940, constituíam o internamento em Manicômio Judiciário 

(destinado aos irresponsáveis), casa de custódia e tratamento (destinadas aos 

anormais psíquicos, ébrios habituais e toxicômanos), colônia agrícola, instituto de 

trabalho, instituto de reeducação e instituto de ensino profissional (destinadas aos 

reincidentes em crimes dolosos, responsáveis perigosos condenados à reclusão por 

mais de cinco anos, ou cujo crime se relacionasse a ociosidade, vadiagem ou 

prostituição). Relativamente às não detentivas, disciplinadas nos arts. 94 a 98 do 

Código Penal de 1940, exemplos foram a liberdade vigiada, a proibição de 

frequentar determinados lugares e o exílio local (FERRARI, 2001, p. 35). 

 

 O artigo 75 do diploma legal em questão exigia a prática de um ilícito penal como 

pressuposto da aplicação da medida de segurança, em obediência ao princípio da legalidade. 

No artigo 78
14

, porém, trazia a enumeração de situações taxativas de presunção de 

periculosidade, implicando numa relativização do citado princípio, uma vez que a arguição de 

tais situações como fundamento para aplicação da medida de segurança poderia ocorrer 

independentemente da prática anterior de um delito. Nas palavras de Eduardo Ferrari (2001, 

p. 34): 

Aplicada pela autoridade judiciária (art. 77, § 1.º), a medida de segurança admitia 

excepcionalmente sua imposição por razões de periculosidade social (arts. 76, 

parágrafo único, e 80), relativizando o princípio da legalidade. Legalmente, o agente 

era presumido como periculoso (art. 78), enumerando a norma situações em que 

obrigatória constituía a aplicação da medida de tratamento, pouco importando se 

presente a prévia prática delituosa. 

 

                                                
14

 “Segundo o artigo 78 do Código Penal de 1940, presumiam-se como perigosos: I – aqueles que, nos termos do 

art. 22, eram isentos de pena; II – os referidos no parágrafo único do art. 22; III – os condenados por crime 

cometido em estado de embriaguez pelo álcool, ou substância de efeitos análogos, se habitual a embriaguez; IV – 

os reincidentes em crimes dolosos; V – os condenados por crimes cometidos na condição de filiados a 

associação, bando ou quadrilha” (FERRARI, 2001, p. 35). 
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 Quanto aos limites máximos e mínimos do instituto sob enfoque, verifica-se que 

existia um tempo mínimo de duração, cujo cumprimento deveria ocorrer independente da 

cessação da periculosidade (FERRARI, 2001). Inexistia um limite máximo para a sua 

execução, de modo que deveria prolongar-se até o alcance da total recuperação do indivíduo 

sancionado penalmente. 

 O Código Penal de 1940 conferia à medida de segurança o caráter de tratamento, 

contudo a imposição da obediência de um limite mínimo de execução independentemente da 

constatação da cessação de periculosidade denota que o fim prevalecente na aplicação da 

medida não consistia no ideal de ressocialização e tratamento do indivíduo, mas assegurar a 

sensação de segurança à sociedade . 

 Alegando a inexistência de diferenças entre o instituto da pena e da medida de 

segurança, César Roberto Bitencourt (2003, p. 680) consigna: 

Na prática, a medida de segurança não se diferenciava em nada da pena privativa de 

liberdade. A hipocrisia era tão grande que, quando o sentenciado concluía a pena, 

continuava, no mesmo local, cumprindo a medida de segurança, nas mesmas 

condições em que acabara de cumprir a pena. Era a maior violência que o cidadão 

sofria em seu direito de liberdade, pois, primeiro, cumpria uma pena certa e 

determinada, depois, cumpria outra “pena”, esta indeterminada, que ironicamente 

denominavam medida de segurança. 

 

 

3.5 A medida de segurança no Código Penal de 1984. 

 

Com o Código Penal de 1984, os dispositivos referentes à medida de segurança 

sofreram importantes alterações legislativas. 

Considerando as críticas
15

 tecidas em face da possibilidade da aplicação conjunta 

da pena e da medida de segurança para os imputáveis e os semi-imputáveis, substituiu-se o 

sistema do duplo binário pelo sistema dualista alternativo, segundo o qual se afigura como 

proibida a aplicação conjunta das duas espécies de sanção penal a um mesmo indivíduo pela 

prática de um mesmo fato.  

O sistema dualista alternativo constitui um dos estágios de evolução da concepção 

dualista
16

 acerca dos fins das penas e das medidas de segurança. De acordo com tal 

concepção, “as penas e as medidas de segurança tinham uma duplicidade diferenciada de fins 

                                                
15

 Defendeu-se que a aplicação conjunta da pena e da medida de segurança implicava na lesão do princípio do ne 

bis in iden, haja vista a imposição de que um mesmo indivíduo suportasse as duas consequências pelos mesmo 

fato praticado (BITENCOURT, 2003). 
1616

 Em oposição à concepção dualista figura a concepção unitária, segundo a qual: “penas e medidas de 

segurança possuíam inúmeras semelhanças, a possibilitar um monismo de reações penais” (FERRARI, 2001, p. 

67).  
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a atingir, ficando a pena relacionada ao fato, enquanto a medida de segurança relacionada ao 

agente” (FERRARI, 2001, p. 69). 

Sob tais premissas, várias diferenças entre penas e medidas de segurança restaram 

estabelecidas, dentre as quais se destacam, conforme organização realizada por Eduardo 

Ferrari (2001, p. 70): 

a) ser a pena consequência do crime, e, portanto, da responsabilidade, constituindo a 

medida de segurança resposta à periculosidade cuja verificação se operava, 

normalmente, num crime cometido. b) ter a pena um fundamento na justiça, 

atentando-se apenas para o passado, enquanto a medida de segurança, fulcrada na 

simples utilidade, vislumbra sempre o futuro; c) possuir a pena um propósito 

essencialmente retributivo, cabendo à medida de segurança uma finalidade de 

inocuização, cura ou readaptação; d) possuir a pena um conteúdo necessariamente 

aflitivo, inexistente na medida de segurança, coativa fisiológica, mas não 

psicologicamente; e) visarem à defesa social, fulcrando-se a pena na prevenção geral 

e especial, reduzindo-se a medida de segurança à prevenção especial; f) constituir a 

pena proporcional ao valor causal do crime, com prazo de aplicação determinado; 

consistindo a medida de segurança em mero sintoma do delito, relativamente 

determinada quanto ao seu prazo mínimo e absolutamente indeterminada quanto ao 

seu máximo; g) configurar-se a pena como natureza formal e jurisdicional, enquanto 

a medida de segurança como providência administrativa, aplicada pelos órgãos da 

jurisdição, por simples conexão e economia funcional, visando dar maior garantia à 

liberdade dos cidadãos. 

 

3.5.1 Acerca da inimputabilidade penal. 

 

A compreensão acerca do significado de inimputabilidade penal requer um 

esclarecimento prévio acerca das noções de imputabilidade e responsabilidade penal.  

 Muito embora os dois conceitos guardem diferenças entre si, acarretam o mesmo 

efeito prático: sinalizam que o agente tido como imputável ou responsável penalmente 

apresenta-se apto a responder pelo ilícito cometido. 

No que concerne às diferenças entre os dois institutos, pode-se consignar que 

enquanto a responsabilidade penal “diz respeito ao liame que se forma entre o agente ativo do 

delito e as consequências jurídicas do cometimento do fato típico (FUHRER, 2000)”, a 

imputabilidade refere-se à capacidade do sujeito imputável responder pela ação ou omissão 

ilícita. 

De acordo com Cézar Roberto Bitencourt (2003, p.306), “imputabilidade é a 

capacidade de culpabilidade, é a aptidão para ser culpável”. A imputabilidade confere ao 

Judiciário a prerrogativa de chamar o agente de um delito para que este assuma a 

responsabilidade pela sua ação e sofra as consequências penais pela prática do crime ou 

contravenção cometida.  
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No código penal brasileiro não consta uma definição acerca do significado de 

imputabilidade penal. O diploma legal estabelece, porém, as causas que afastam a 

culpabilidade, quais sejam em caso de o agente delituoso não possuir maturidade mental 

(possuir menos de dezoito anos), ou em se constatando que tal agente possui uma enfermidade 

mental que comprometa a sua capacidade de autodeterminação e capacidade de entendimento 

ético-jurídico. 

O artigo 26 do código penal, tratando acerca da inimputabilidade penal, dispõe: 

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 

entendimento. 

 

 Os critérios para determinação da inimputabilidade estão fixados no código penal 

de 1984, de acordo com o método ou sistema biopsicológico. Em consonância com tal 

sistema, para que se decrete a inimputabilidade de um indivíduo apresenta-se como necessária 

não só a presença da doença mental ou a constatação do desenvolvimento mental incompleto 

ou retardado, mas também a consequência advinda da limitação biológica, consistente na 

ausência de capacidade de autodeterminar-se e de avaliar os próprios atos (BITENCOURT, 

2003). 

 O sistema escolhido pelo legislador resulta da junção dos métodos biológico e 

psicológico de fixação dos critérios de inimputabilidade e apresenta-se como o mais adequado 

para a realização da tarefa a que se propõe, haja vista as deficiências dos dois métodos 

aplicados isoladamente.  

Na fixação do pressuposto da responsabilidade penal (com base na capacidade de 

culpa moral), apresentam-se três sistemas: o biológico ou etiológico (sistema 

francês), o psicológico e o biopsicológico. O sistema biológico condiciona a 

responsabilidade à saúde mental, à normalidade da mente. Se o agente é portador de 

uma enfermidade ou grave deficiência mental, deve ser declarado irresponsável sem 

necessidade de ulterior indagação psicológica. O método psicológico não indaga se 

há uma perturbação mental mórbida: declara a irresponsabilidade se, ao tempo do 

crime, estava abolida no agente, seja qual for a causa, a faculdade de apreciar a 

criminalidade do fato (momento intelectual) e de determinar-se de acordo com essa 

apreciação (momento volitivo). Finalmente, o método biopsicológico é a reunião dos 

dois primeiros: a responsabilidade só é excluída se o agente, em razão de 

enfermidade ou retardamento mental, era, no momento da ação, incapaz de 

entendimento ético-jurídico e autodeterminação (Exposição de Motivos do Código 

Penal de 1940, Ministro Francisco Campos). 
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 Para que seja decretada a inimputabilidade penal de um indivíduo, o qual estará, 

portanto, isento de pena, afigura-se como necessário que este possua um transtorno mental
17

 e 

que a prática da conduta ilícita guarde relação direta com o mesmo. 

 Acredita-se que a utilização dos dois critérios para a determinação da 

inimputabilidade confere maior credibilidade à avaliação pericial de responsabilidade penal. 

 A adoção isolada do método biológico não leva em consideração as patologias 

mentais que não eliminam ou sequer diminuem as faculdades cognitivas
18

 ou volitivas, ou 

seja, que não afetam em nada a capacidade de compreender o mundo objetivo e a própria 

experiência subjetiva e de determinar-se de acordo com esse entendimento (MENDES 

FILHO, 2003; MORANA, 2003). Atestando a existência de tais patologias: 

 

Um psicótico pode cometer um crime e, apesar de seu transtorno mental, tem plena 

capacidade de entender que sua ação é reprovável e ter inteira noção de que poderia 

ter se conduzido de outro modo, não ilícito (CHALUB, 2003, p. 130). 

  

 O método biológico gera uma presunção acerca da existência de um nexo de 

causalidade entre o crime e o transtorno mental, admitindo, a priori, que a prática do delito 

consistiu num sintoma do mesmo (CHALUB, 2003). A sua utilização pode, assim, oferecer 

supedâneo para que pessoas detentoras da obrigação de responder perante a lei pelo ilícito 

praticado permaneçam impunes, sob a alegação de que possuem um transtorno mental, o qual, 

por sua vez, não guardou relação de determinação sob a conduta desviada. 

 De outro giro, a adoção exclusiva do método psicológico torna a avaliação de 

responsabilidade eivada de subjetivismo, sujeita ao arbítrio judicial. Enquanto no método 

biológico a competência para avaliar a responsabilidade penal cabe exclusivamente ao 

psiquiatra, no sistema psicológico tal avaliação está sujeita ao subjetivismo do magistrado, 

uma vez que, em caso da aferição exclusiva de um estado psíquico alterado, o exame pericial 

psiquiátrico se estribaria muito mais em um juízo de presunção e de indícios do que num juízo 

                                                
17

Ressalte-se que o legislador não utilizou a palavra transtorno mental ao tratar dos inimputáveis. Tal 

denominação, porém, é utilizada na Classificação de transtornos mentais e de comportamento (CID-10) e 

engloba as quatro categorias elencadas no diploma legal: doença mental (art. 26), a perturbação de saúde mental 

(parágrafo único, art.26), desenvolvimento mental incompleto (art. 26) e o desenvolvimento mental 

retardado(art. 26) (CHALUB; 2003).  
18

 Nas palavras de Ruy B. Mendes Filho e Hilda C.P. Morana (2003, p. 223), “a cognição como conjunto de 

processos que medeiam o contato intelectual com a realidade, possibilitando o conhecimento e entendimento do 

mundo objetivo e da própria experiência subjetiva, se articula, de fato, como sistema, com outros níveis de 

atividade mental. [...] A volição, entendida como deliberação cognitiva dos atos, envolve simultaneamente o 

entendimento e a iniciativa, e ambos podem ser afetados pelas emoções e pelos estados afetivos, dada 

solidariedade funcional e sistêmica dos processos mentais”. 
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de certeza advindo da comprovação científica da existência de um transtorno mental, nos 

casos daqueles que possuem uma causa de natureza anatomo-fisiológica. 

 Ao indivíduo considerado inimputável a teor do artigo 26 do código penal não 

pode ser aplicada uma pena. Ressalte-se que a inimputabilidade não elide a ocorrência do 

crime. O fato delituoso praticado por um portador de transtorno mental é considerado típico e 

antijurídico, porém, não culpável. O juízo de culpabilidade, fundamentador da pena resta 

prejudicado diante da decretação de inimputabilidade.  

 A pena privativa de liberdade possui dentre os seus fins, o de retribuir o ilícito 

praticado. Nas palavras de Eduardo Ferrari (2001, p. 52): “ consistindo em medida aflitiva, a 

prisão restringe a liberdade do indivíduo por um determinado tempo, configurando-lhe um 

castigo diante do delito realizado, a constituir resposta retributiva decorrente da contrariedade 

à ordem jurídica.”. 

 O ideal de retribuição não se afigura legítimo para fundamentar a resposta penal 

direcionada ao portador de transtorno mental considerado inimputável, tendo em vista este 

não possuir capacidade de entendimento e de autodeterminação, de modo que a prática do 

ilícito penal guarda relação direta com as consequências decorrentes do transtorno mental. 

 Inexistindo, portanto, a responsabilidade penal, lhes é aplicada a medida de 

segurança, espécime de sanção penal que deve se apresentar despida de qualquer fim 

retributivo, haja vista destinar-se a pessoas que cometeram crimes sem consciência ou 

vontade.  

 

3.5.2 A semi-imputabilidade. 

 

 A teor do artigo 26 do código penal (CP), considera-se como semi-imputável o 

agente que, em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental 

incompleto ou retardado, não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou 

de determinar-se de acordo com esse entendimento.  

 Tendo em vista o comprometimento apenas parcial das suas faculdades mentais, a 

pena não será substituída necessariamente pela medida de segurança, o que ocorre somente 

quando verificada a indispensabilidade de especial tratamento curativo. Constatando-se a 

fragilidade do nexo de causalidade entre o transtorno mental e o cometimento do crime, 

aplica-se a redução de pena de um terço a dois terços prevista no parágrafo único do artigo 26 

do C.P. 
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3.5.3 Finalidades da medida de segurança no Direto Penal brasileiro. 

 

 A exposição de motivos do atual Código Penal dispõe que a medida de segurança 

criminal possui caráter preventivo e assistencial (FERRARI, 2001). De acordo com o texto de 

tal diploma legal, no artigo 26, resta assegurada ao inimputável a isenção de pena. A própria 

gênese da medida de segurança, advinda da necessidade de substituição das ineficientes penas 

exclusivamente retributivas, demarca a heterogeneidade entre o sistema retributivo e a sanção 

penal em comento. 

 A ilegitimidade da aplicação de uma sanção penal de caráter retributivo exsurge 

na medida em que a aplicação de um castigo a um sujeito despido da capacidade de 

autodeterminar-se e de entender o caráter ilícito do fato consiste numa providência totalmente 

desarrazoada.  

 De acordo com o texto legal, portanto, a medida de segurança deve ser dotada de 

fins preventivistas, de modo exclusivo. Passemos a analisar cada uma das modalidades de 

prevenção em cotejo com as feições assumidas pela medida de segurança no Direito penal 

brasileiro, a fim de apontar qual delas prevalece na prática da aplicação de tal instituto, 

estabelecendo, assim, quais os fins de fato alcançados. 

 

3.5.3.1 Análise dos ideais preventivistas na configuração da medida de segurança. 

 

 Remontando às considerações realizadas no tópico 3.1, que tratou acerca da crise 

do retributivismo, impende ressaltar que a necessidade de segregação dos “incorrigíveis” 

apresentou-se como a causa que ensejou a formulação de uma nova sanção penal. Pode-se 

afirmar, assim, que a gênese de tal sanção penal ocorreu consoante o atendimento de ideais de 

prevenção especial na sua modalidade negativa, qual seja, o de segregar tais indivíduos da 

sociedade.  

 As justificativas utilizadas pela doutrina positivista italiana buscaram legitimidade 

na idéia de emenda do delinquente, de proporcionar-lhe tratamento. Propugnando a 

necessidade de aplicação de penas de cunho exclusivamente preventivo conferiu-lhes uma 

dupla finalidade: a de curar o condenado, nas hipóteses em que a cura se afigurasse possível 

e/ou a de segregá-lo e neutralizá-lo, nos casos de impossibilidade de cura ou de constatação 

de periculosidade social elevada (FERRAJOLI, 2006). 

 Luigi Ferrajoli (2006, p. 252), referindo-se, dentre outras, à “doutrina positivista 

da defesa social”, consigna que:  
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Consequentemente, tais doutrinas, em supondo uma concepção do poder 

punitivo como “bem” metajurídico – o Estado pedagogo, tutor ou terapeuta – e, 

simetricamente, do delito como “mal” moral ou “doença” natural ou social, são 

as menos liberais e antigarantistas que historicamente tenham sido concebidas, 

e, deste modo, justificam modelos de direito penal máximo e tendencialmente 

sem limites. Se, por um lado, o julgamento vem por estas submetidos a modelos 

inquisitórios, voltados a privilegiar a ação do autor em relação à cognição da ação, 

por outro as penas resultam pesadamente agravadas, seja pela natureza do fim 

preventivo, seja por aquela do meio punitivo. A pena, com efeito, assume a forma 

de tratamento diferenciado, que visa à transformação ou à neutralização da 

personalidade do condenado – não importando se com o auxilio do padre ou do 

psiquiatra – mediante sua reeducação aos valores dominantes ou, o que é pior, 

sua alteração por meio de medicamentos. Via de consequência, resolve-se, na 

medida em que o tratamento não é partilhado com o condenado, em uma aflição 

adicional à sua reclusão, e, mais precisamente, em uma lesão da sua liberdade moral 

ou interior que se soma à uma lesão da liberdade física ou exterior, própria da pena 

detentiva.(grifo nosso) 

  

 Tal qual concebido pelos teóricos da Escola Positivista, no século XIX, o 

tratamento concernente à medida de segurança não se submetia a limites legais e previamente 

estabelecidos, tampouco atentava para as exigências individuais de cada indivíduo tratado, o 

que denotava a concepção da sanção penal, de acordo com os ditames de um direito penal 

antigarantista
19

. 

 Em consonância com a Constituição Federal de 1988, a República Federativa do 

Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito, que possui como um dos seus 

fundamentos o princípio da dignidade da pessoa humana. No campo principiológico 

especialmente afeto ao direito penal, destaque-se o princípio da humanidade, segundo o qual 

“o poder punitivo estatal não pode aplicar sanções que atinjam a dignidade da pessoa humana 

ou que lesionem a constituição físico-psíquica dos condenados” (BITENCOURT, 2003, p.15). 

 Em consonância com a unidade principiológica da Carta magna, assentada no 

princípio da dignidade da pessoa humana, e com o modelo de direito penal garantista, 

condizente com a lei maior do ordenamento jurídico pátrio, deve prevalecer como fim 

primordial da medida de segurança promover o tratamento do inimputável, que, por sua vez, 

engloba o ideal de ressocialização do doente mental.  

 Somente em se constatando a absoluta impossibilidade de ressocialização do 

PTMI, justifica-se a segregação do mesmo. Ao ideal de segregação confere-se uma 

aplicabilidade excepcionalíssima, totalmente subordinada ao ideal de tratamento. Ressalte-se 

                                                
19

Acerca do significado de garantismo penal: [...] „“garantismo” designa um modelo normativo de direito: 

precisamente, no que diz respeito ao direito penal, o modelo de “estrita legalidade” [...], próprio do Estado de 

direito, que sob o plano epistemológico se caracteriza como um sistema cognitivo ou de poder mínimo, sob o 

plano político se caracteriza como uma técnica de tutela idônea a minimizar a violência e a maximizar a 

liberdade e, sob o plano jurídico, como um sistema de vínculos impostos à função punitiva do Estado em 

garantia dos direitos dos cidadãos” (FERRAJOLI, 2006). 
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que o progresso hodiernamente constatado na área do psicofármacos corrobora a possibilidade 

de ressocialização do portador de transtorno mental, tendo me vista que quando utilizados na 

dose correta, evitando-se a “camisa de força química”
20

proporcionam o refreamento dos 

sintomas de muitos transtornos psicóticos. 

 O próprio conceito de inimputabilidade traz ínsita a impossibilidade de conexão 

entre o comportamento delituoso do PTMI e a atribuição ao mesmo de responsabilidade 

penal. De acordo com Eduardo Ferrari (2001 p.60), “com a evolução das ideias humanitárias e 

de respeito à dignidade da pessoa humana, a segregação perdeu terreno à concepção de 

tratamento e de recuperação do doente”. 

 A legitimidade da medida de segurança deve relacionar-se à efetivação do fim a 

que a sua aplicação se propõe alcançar. Tal sanção baseia-se em uma justificação 

preventivista, segundo a qual se deve conceber a resposta penal como um fim que objetive o 

alcance de resultados no futuro (FERRAJOLI, 2006). Dessa maneira diferencia-se das 

justificativas retributivistas, na medida em que estas se voltam apenas para o passado, com o 

intuito de retribuir o mal cometido.   

A diferença entre justificações absolutas ou retributivistas e justificações relativas ou 

utilitaristas encontra-se expressa de forma límpida em um conhecido trecho de 

Sêneca: as justificações do primeiro tipo são quia peccatum, ou seja, dizem respeito 

ao passado; aquelas do segundo, ao contrário, são ne peccetur, o seja, referem-se ao 

futuro. Enquanto para as primeiras a legitimidade da pena é apriorística, no sentido 

de que não é condicionada por finalidades extrapunitivas, para as segundas, 

diferentemente, referida legitimidade é condicionada pela sua adequação ou 

não ao fim perseguido, externo ao próprio direito, e, portanto, exigindo um 

balanceamento concreto entre os valores do fim que justifica o “quando” da 

pena e o custo do meio do qual se deve justificar o “como” (FERRAJOLI, 2006, 

p. 236). (grifo nosso) 

 

 Apresenta-se premente então a interrogação acerca da eficácia da medida de 

segurança em oferecer tratamento ao portador de transtorno mental. A constatação de que tal 

sanção penal não proporciona o alcance do fim colimado implicará na decretação da sua 

ilegitimidade. 

 Conforme consignado anteriormente, a medida de segurança deita as suas raízes 

no regime médico de internação dos doentes mentais, o modelo manicomial ou asilar de 

assistência psiquiátrica.  

 O esgotamento de tal modelo restou admitido, em face não só da constatação de 

que o mesmo operacionaliza muito mais o silenciamento do que o tratamento do portador de 

                                                
20

 O termo “camisa de força química” equivale ao conhecido popularmente como “sossega leão” e significa a 

aplicação excessiva de remédios ao portador de transtorno mental, proporcionado o silenciamento não somente 

dos sintomas da patologia, mas também de qualquer expressão da subjetividade do doente mental. O uso de 

remédios acima da dose recomendada equivale a uma contenção química do PTM, um substitutivo moderno do 

uso de correntes. 
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transtorno mental, mas também na admissão de que novos agravos podem surgir em 

decorrência do internamento, cujo caráter terapêutico tem sido negado pela comunidade 

científica (JACOBINA, 2008).  

 Nota-se, portanto, que a medida de segurança, consistente na internação 

indeterminada do PTMI não promove o tratamento a que se propõe, em decorrência da 

ineficácia do meio utilizado, de modo o ideal de prevenção especial positiva resta 

prejudicado.  

 Já quanto ao asseguramento da satisfação das expectativas comunitárias de 

proteção contra a periculosidade ostentada pelo PTMI e da revalidação do ordenamento 

jurídico, nota-se que a medida de segurança apresenta-se como um meio eficaz. A cominação 

de um internamento que pode durar por período indeterminado, realizado por meio da 

segregação total do custodiado da sociedade, equivale a um fim orientado pelos ideais da 

prevenção geral positiva, o qual acaba prevalecendo sobre o direito de tratamento do PTMI.  

 Tal prevalecimento implica na imposição de uma medida de caráter puramente 

aflitivo ao doente mental, na medida em que a internação revela a sua eficácia somente ao 

assegurar o isolamento do inimputável, sem proporcionar o tratamento consentâneo à 

promoção da sua saúde, à sua ressocialização e resgate da cidadania. 

De acordo com Eduardo Ferrari(2001, p. 66), citando Figueiredo Dias, a diferença 

entre penas e medida de segurança consiste apenas na primazia estabelecida ora ao ideal de 

prevenção geral positiva, ora ao de prevenção especial positiva: “Nas penas, a prevenção geral 

positiva exerce o fim essencial, constituindo a especial positiva secundária; nas medidas de 

segurança, ocorre exatamente o inverso: prioriza-se a prevenção especial positiva em relação 

à geral positiva”. 

A preterição do ideal de tratamento em relação ao de prevenção geral positiva, 

indica assim uma aproximação entre os fins das penas e da medida de segurança, enquanto 

sanção aflitiva aplicada a uma pessoa privada de discernimento. 

Acredita-se que a prevenção especial positiva – tratamento e ressocialização- deve 

prevalecer como fim orientador da aplicação da medida de segurança em relação à prevenção 

geral positiva.  

Nesse sentido, Eduardo Ferrari (2001, p. 65) consigna que: 

O abalo social e a necessidade de reafirmação do ordenamento jurídico não 

justificarão essencialmente a medida de segurança, constituindo a sua finalidade 

básica o tratamento ao doente mental. Tal hierarquização se verifica no código penal 

português de 1995, no art. 91, ao enumerar, de forma gradativa, como fins a cura, o 

tratamento e a segurança, a demonstrar que o sistema punitivo lusitano adota a 

posição de que a ressocialização prevalece sobre o sentido de segurança geral. 
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A partir do momento em que a medida de segurança assenta-se num modelo de 

assistência psiquiátrica considerado ineficaz, a consecução do ideal de prevenção especial 

positiva resta prejudicado, de modo que prevalece o de prevenção geral positiva. Ressalte-se 

que não se está a afirmar que inexistem casos onde o internamento exsurge como a solução 

mais adequada. De fato, em alguns casos, tal solução apresenta-se mais consentânea inclusive 

à necessidade de proteção do próprio PTMI. Tal consideração está ínsita até mesmo no ideário 

da reforma psiquiátrica, que defende a desinstitucionalização do modelo hospitalar e não a 

completa desospitalização.  

 No que tange ao ideal de prevenção geral negativa, qual seja, aquele que confere à 

sanção penal o fim de intimidar a prática de novos delitos, nota-se que o mesmo não surte 

efeitos em relação aos portadores de transtornos mentais, pela incapacidade de compreensão e 

entendimento que possuem em decorrência da patologia mental, o que impossibilita a 

intimidação dos PTM pela norma. 

 

  

3.5.4 Pressupostos para a aplicação da medida de segurança criminal. 

 

 

 A aplicação da medida de segurança criminal está condicionada a constatação da 

existência de dois requisitos ou pressupostos, quais sejam a prática do ilícito-típico 

(pressuposto objetivo) e a presença da periculosidade criminal (pressuposto subjetivo). 

São pressupostos para a aplicação da medida de segurança: a prática de fato definido 

como ilícito penal e a periculosidade do agente, que em relação ao inimputável é 

presumida, conforme decorre do art. 26 do Código Penal (MARCÃO, 2009, p. 262). 

 

 

 

3.5.4.1 Pressuposto objetivo: prática de um fato típico punível. 

 

 

 A exigência prévia da prática de um delito pelo portador de transtornos mentais 

constitui o grande divisor de águas entre a medida de segurança criminal e a medida de 

segurança administrativa, cuja existência remonta ao período anterior à positivação da sanção 

penal no Código Penal suíço. 

 Em um Estado de Direito, onde o Poder Público e especificamente o poder 

penal estão rigidamente limitados e vinculados à lei no plano substancial e submetidos a um 
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plano processual o princípio da legalidade constitui um princípio basilar. (FERRAJOLI, 

2006). 

 Conforme enuncia Ferrari (2001, p. 92):  

O princípio da legalidade, quanto ao aspecto formal, estabelece que ninguém será 

submetido à medida de segurança sem anterior previsão legal. Elege na lei a fonte 

primária e indispensável para a imposição da medida de segurança criminal, 

constituindo imprescindível, para sua existência jurídica, a presença formal do 

procedimento legislativo bicameral.  

 

 

 

3.5.4.2 Periculosidade criminal do agente 

 

 

 A periculosidade criminal constitui o pressuposto subjetivo para a aplicação da 

medida de segurança criminal (FERRARI, 2001). 

 O termo periculosidade, em seu sentido literal, consiste no “conjunto de 

circunstâncias que indicam a probabilidade de alguém praticar ou tornar a praticar um crime” 

(FERRARI, 2001, p. 153). 

 A associação entre “loucura” e a prática de crimes apresenta-se com frequência 

nas opiniões oriundas do senso-comum. Não raro se constata pessoas relacionando o 

cometimento de crimes bárbaros à ideia de loucura, sem antes saber se o delinquente 

alcunhado como “louco”, “demente” ou “doido” de fato apresentava algum transtorno mental 

ou se, ao contrário, cometera a ação delituosa conscientemente sem manifestar nenhuma 

disfunção na sua capacidade de volição e de cognição. 

Os estudos
21

 que objetivam a investigação da relação entre doença mental e crime 

fornecem elementos para que se realize uma avaliação acerca da legitimidade de premissas 

tidas como verdadeiras desde a época da gênese da medida de segurança dentre os 

positivistas, possibilitando a desconstrução daquelas que se fundamentam em meros 

preconceitos. 

                                                
21

 Sintetizando as conclusões obtidas por alguns dos estudos realizados na área, cite-se o projeto levado a cabo 

por Swanson e colaboradores (1990), o qual defendeu a tese de que “o comportamento violento não é 

determinado unicamente pelo transtorno psiquiátrico, mas que este pode funcionar como um potencializador do 

risco de violência”(ABDALLA-FILHO, 2003, p. 161); Torrey, por sua vez, examinado a relação entre transtorno 

psiquiátrico e comportamento violento do paciente, concluiu que “existe um subgrupo desses pacientes que é, de 

fato, mais perigoso. Esse subgrupo está relacionado a fatores específicos, como uma história de comportamento 

violento, uso de drogas e não obediência às prescrições medicamentosas” (ABDALLA-FILHO, 2003, p. 162); 

Arboleda-Flórez e Stuart (2000), empreendendo uma pesquisa mais recente, “alertam para a necessidade de 

estudos mais aprofundados sobre a relação entre violência e transtorno psiquiátrico e afirmam que, nessa área, 

ainda não foram realizadas pesquisas exaustivas, conforme suas opiniões, ainda não se pode considerar elucidada 

a questão da contribuição da doença mental para o comportamento violento de um individuo em relação à 

sociedade” (ABDALLA-FILHO, 2003, p. 162). 
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Referindo-se a tais estudos Elias Abdalla-Filho (2003, p. 161) esclarece:  

Com a evolução dos estudos nessa área, a pergunta “os doentes mentais são 

perigoso?” adquiriu uma dimensão complexa, levando à seguinte questão: quais 

indivíduos, sofrendo de que tipos de transtorno mental, sob quais circunstâncias, 

poderiam adotar um comportamento violento? 

 

 A noção de periculosidade teve sua gênese na Escola Positivista. Iniciou-se com 

Lombroso, que afirmou a existência de uma correlação entre uma herança genética e o 

comportamento criminoso, sem, entretanto, demonstrar cientificamente a veracidade de tal 

afirmação.  

A ideia de a “loucura” ser um “determinante” da criminalidade tem conotação 

lombrosiana. Sem qualquer desapreço ao mestre Cesare Lombroso, “pai” da Escola 

Positiva em criminologia, e que teve o grande mérito de chamar a atenção para 

características de personalidade do homem que comete atos antissociais, essa visão 

determinista da pessoa – que se mantém, de forma mais sofisticada, nos tempos 

atuais, com a aceitação do genoma como matriz responsável pelo destino de cada ser 

– ofende nossa crença de cada “sujeito” ter, no mínimo, uma parcela de autonomia 

na condução de sua vida. Do contrário, não existiria a “responsabilidade”. Ademais, 

já se comprovou que não há correlação entre “loucura” e prática de crimes. 

(SEGRE, 2006, p. 59). (grifo nosso) 

 

Na Escola positivista de direito penal, a partir da consideração de que a 

transgressão à norma correspondia a um sintoma da doença hereditariamente adquirida, 

formou-se a relação “crime-doença”, de onde derivaram as premissas “o doente é criminoso”, 

e, portanto, “o doente é perigoso” (COSTA, 2003). 

Passou-se a analisar o ato delituoso apenas sob o enfoque determinista centrado na 

relação traçada entre a doença-crime, desconsiderando-se os demais fatores que poderiam ter 

concorrido para a prática delituosa, tais como as causas de origem social. 

O transplante de tal construção para a determinação dos pressupostos da medida 

de segurança na legislação penal hodierna acarreta a presunção da periculosidade para os 

portadores de transtornos mentais infratores. 

Considerando que a periculosidade é definida como a probabilidade de o sujeito vir 

ou tornar a praticar crimes, e que este não é um conceito médico ou psicológico e 

sim um conceito jurídico, a observação dessas regras leva-nos à conclusão de que a 

representação da violência e do perigo na construção do imaginário social da loucura 

é atribuída ab initio. Dessa maneira o (pré-)conceito da periculosidade presumida, 

justificou, entre outras coisas, a criação e a manutenção do instituto da Medida de 

Segurança como forma de “proteger” a sociedade daquele que é perigoso “a priori” 

(COSTA, 2003, p.160). 

 

 Periculosidade criminal, de acordo com Bitencourt (2003, p. 682), “é um juízo de 

probabilidade – tendo por base a conduta antissocial e a anomalia psíquica do agente – de que 

este voltará a delinquir.”(grifo nosso) 



65 

 

 Presumir a periculosidade significa admiti-la de antemão, com base numa relação 

determinista entre doença mental e crime, sem avaliar as demais variáveis que, porventura, 

puderam ter concorrido, especificamente, para a prática do delito.  

 A presunção da periculosidade implica na assunção de que o destino de um PTM 

praticante de uma conduta delituosa punida com reclusão deve consistir na submissão a um 

internamento compulsório, sem que se avaliem as condições pessoais do doente mental 

infrator (o que engloba a análise se o internamento afigura-se como o tratamento mais 

consentâneo às suas necessidades) e se a probabilidade de reiteração no cometimento de 

novos delitos afigura-se, de fato, relevante. 

  Nas palavras de Eduardo Ferrari (2001, p. 64): “Não é a mera prática do crime 

que conduz à presença da periculosidade, devendo existir uma relação entre o ilícito-típico e a 

probabilidade de reiteração”.  

A dificuldade se espera que o perito psiquiatra, baseado no diagnóstico e na 

possibilidade preditiva dos sintomas apresentados pelo periciando, anteveja a 

possibilidade de o examinando reincidir em comportamento violento. Em outras 

palavras, espera-se que o profissional do campo médico, utilizando referenciais 

e instrumentos deste campo, resolva uma questão concebida e desenvolvida no 

campo jurídico. Como garantir se qualquer ser humano, seja ele portador ou não de 

transtornos mentais, será perigoso ou não daqui a instantes!?(COSTA, 2003, p. 161). 

(grifo nosso) 

 

O fim da medida de segurança está condicionado à cessação de periculosidade, 

cuja aferição realiza-se através do exame de verificação da cessação de periculosidade 

(EVCP), que a teor do artigo 97, §. 2º do CP, só pode ser realizado ao termo do prazo mínimo 

de duração da medida de segurança (um a três anos), devendo ser repetido de ano em ano. 

Acerca da imprecisão de tal exame, ABDALLA-FILHO (2003, p. 163) consigna: 

No EVCP, o psiquiatra é solicitado a responder se a periculosidade está ou não 

cessada. Espera-se do psiquiatra uma resposta objetiva, ou seja, um sim ou não, 

quando, na verdade, o profissional tem condições de examinar apenas a 

probabilidade de o indivíduo voltar a ou não a cometer algum delito. Essa limitação 

fica mais evidente quando se eleva em conta o fato de que o médico não pode 

exercer qualquer controle sobre as variáveis ambientais referidas anteriormente. 

 

A incerteza quanto à constatação ou não da presença da periculosidade apresenta-

se como suficiente para fragilizar a noção presunção de periculosidade, de modo que esta não 

se revela legítima para atuar como um rótulo capaz de ensejar a internação do doente mental 

infrator por tempo indeterminado, em um ambiente manicomial, sem que antes se averigue 

que as suas condições pessoais de fato ensejam a tutela custodial como a providência mais 

adequada.  
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A periculosidade afigura-se como presumida para os inimputáveis, a teor do 

código penal, significando que a prática de um ilícito penal por um portador de transtorno 

mental implica, necessariamente, na reiteração da conduta delituosa.  

Uma vez submetido à medida de segurança, a periculosidade presumida só será 

objeto de análise após o prazo mínimo de duração fixado na sentença, que pode variar entre 

um e três anos, em ocasião da realização do exame de verificação de cessação da 

periculosidade (EVCP).  

Diante dos estudos que afirmam inexistir relação direta entre crime e loucura, bem 

como considerando as discussões acerca do conceito de periculosidade nos campo dos direitos 

humanos e da reforma psiquiátrica, a psiquiatria forense tem procurado desenvolver e 

aprimorar instrumentos de avaliação da periculosidade que possam oferecer mais 

confiabilidade ao EVCP (COSTA, 2003). 

Nesse contexto, o conceito de risco exsurgiu como mais seguro para determinar a 

probabilidade de um PTM voltar a cometer um crime do que o conceito de periculosidade: 

A avaliação do risco de violência vem se tornando cada vez mais complexa, 

passando a considerar outros elementos que possam exercer influencia sobre o 

comportamento violento de um individuo, além do exame da sua condição 

patológica. Dessa forma, segundo Thomson (1999), o conceito de risco superou o de 

periculosidade, que não pode ser vista, por sua vez, como um traço constante. Em 

vez de tão somente examinar se um determinado indivíduo é considerado perigoso 

ou não, a avaliação de risco considera elementos ambientais, situacionais e sociais 

(Webster e cols., 1997) (ABDALLA-FILHO, 2003, p. 163). 

  

As discussões acerca da eficácia do EVCP e das questões éticas que circundam a 

determinação da periculosidade do PTM dividem-se em duas correntes que se opõem, 

conforme preleciona Augusto César de Farias Costa (2003, p. 161): 

Uma considera os psiquiatras tendenciosos quanto à visão discricionária dos loucos 

infratores, e, em sendo cautelosos demais, prolongam de forma desnecessária, 

independentemente de base científica, a sua permanência nos Hospitais de Custódia 

e Tratamento Psiquiátrico – Manicômio judiciário (Bottoms: Inglaterra: 1983). 

Outra corrente, ainda hoje prevalecente na sociedade e, em decorrência, nos 

psiquiatras e nas diversas instancias do Poder Judiciário, considera que a retenção 

dos loucos infratores com a finalidade de prevenir uma ofensa e de garantir a ordem 

social está justificada (Walter: Inglaterra: 1983). 

 

Nota-se que a incerteza quanto à verificação da cessação da periculosidade pode 

contribuir para que o instituto da medida de segurança se estenda por longos períodos, ou até 

mesmo, indeterminadamente, já que de acordo com o Código Penal, tal instituto terá duração 

indeterminada, perdurando enquanto não for constatada a cessação da periculosidade. 
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O condicionamento da cessação da periculosidade ao fim da medida de segurança, 

sem o oferecimento de meios adequados para que o tratamento logre efeito, equivale a exigir 

do paciente judiciário o inexigível.  

Conforme demonstrado no decorrer do capítulo inicial do presente trabalho, o 

modelo manicomial de assistência psiquiátrica não apresenta efetividade quanto ao tratamento 

dos PTM. A exigência da cessação da periculosidade como condição para o fim da medida de 

segurança aplicada com base no modelo asilar de assistência psiquiátrica implica num 

propulsor da duração indeterminada de tal instituto
22

.  

 

 

 

3.5.5 Espécies da medida de segurança no Código Penal vigente. 

 

O Código Penal atual prevê duas espécies de medida de segurança, a detentiva e a 

restritiva, a teor do que dispõe o artigo 97 do Código Penal.  

A medida de segurança detentiva corresponde à internação em hospital de 

custódia e tratamento psiquiátrico, nova denominação conferida aos manicômios judiciários. 

A diferença de denominação não implicou, todavia, em mudanças na estrutura de tais 

estabelecimentos. Nas palavras de Cézar Roberto Bitencourt (2003, p. 683): “a nova 

terminologia adotada pela reforma não alterou em nada as condições dos deficientes 

manicômios judiciários, já que nenhum estado brasileiro construiu os novos 

estabelecimentos”. 

A espécie da sanção penal em comento denominada de restritiva, por sua vez, 

consiste na sujeição a tratamento ambulatorial, “através do qual são dados cuidados médicos à 

pessoa submetida a tratamento, mas sem internação, que poderá tornar-se necessária, para fins 

curativos, nos termos do § 4º do art. 97 do código penal” (BITENCOURT, p. 683, 2003). 

Tal substituição deverá acontecer caso a análise das condições pessoais do agente 

indique a possibilidade de submissão deste à medida mais liberal. 

O critério utilizado para determinar a aplicação de uma das espécies de medida de 

segurança baseia-se na modalidade de ilícito penal cometido e não na gravidade do transtorno 

                                                
22

As condições inerentes ao tratamento asilar, tais como isolamento, perda dos laços sociais, podem acarretar um 

quadro de agravamento de certos transtornos mentais tais como a esquizofrenia, psicose que causa 

desorganização mental com “[...] comprometimento da qualidade formal dos processos lógicos (desordens 

formais do pensamento) e da unidade subjetiva” (MENDES FILHO; MORANA, 2003, p. 227). 
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mental do agente. No caso do PTMI ter cometido um crime punível com reclusão, a lei 

comina a aplicação da medida de segurança na sua modalidade detentiva, qual seja a de 

internamento. Em se constatando a prática de um ilícito penal punido com detenção, afigura-

se como permitida a aplicação da modalidade restritiva, correspondente ao tratamento 

ambulatorial.  

Referindo-se à eleição de critério para determinação da modalidade de medida de 

segurança cabível, Elias Abdalla-Filho (2003, p. 161) consigna: 

A segunda observação possível é alvo de inúmeras críticas por parte dos psiquiatras. 

Ela se refere ao fato de o tipo de internamento psiquiátrico judicialmente 

determinado ser aplicado sob a forma de internação hospitalar ou ambulatorial e 

baseado não na dependência da natureza e gravidade do transtorno psiquiátrico 

(como deveria ser), mas sim na natureza e gravidade do crime praticado. Em outras 

palavras, a internação ou tratamento ambulatorial não se realiza segundo critérios 

médicos, mas sim, segundo critérios legais. 

 

  Acredita-se que tal crítica merece procedência. Ao considerar-se que o fim 

consubstanciado no oferecimento de tratamento ao PTMI deve ter primazia em relação ao 

objetivo de revalidação do ordenamento jurídico (prevenção geral positiva)
23

, conclui-se que 

o critério norteador da escolha da modalidade da medida de segurança deveria ser condizente 

com o ideal de oferecer o melhor tratamento ao doente mental infrator. 

A internação a que se refere o código penal em seu artigo 97 baseia-se no modelo 

asilar. Muito embora se constate a substituição de tal modalidade de assistência psiquiátrica 

no tratamento aos portadores de transtornos mentais sob os quais não incide a acusação pelo 

cometimento de um crime, as suas diretrizes continuam orientado o tratamento dispensado ao 

PTMI em razão da aplicação da medida de segurança.  

 

3.5.6 Limites mínimos e máximos dos prazos de duração da medida de segurança. 

 

 De acordo com a concepção positivista, enquanto medida de tratamento para o 

homem criminoso, a medida de segurança possuía prazo de duração indeterminado. Já no 

anteprojeto suíço, concebida como um internamento substitutivo da pena, nos casos de 

reincidência criminal, demarcou-se um limite de dez anos como prazo mínimo para a sua 

duração e um máximo de vinte anos (FERRARI, 2001).  

                                                
23

 Considera-se oportuno, nesta ocasião, rememorar a discussão acerca da diferença entre pena e medida de 

segurança, segundo a qual, nas penas existiria primazia do ideal de prevenção geral positiva (revalidação do 

ordenamento jurídico) em relação aos de prevenção especial positiva (tratamento e ressocialização), já na medida 

de segurança, ocorre a inversão de tal prevalência.  
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 Em consonância com o disciplinamento legal da medida de segurança no Código 

de 1984, tal sanção penal possui duração indeterminada, perdurando enquanto não for 

constatada a cessação de periculosidade.  

 O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do habeas corpus nº 

147.343 – MG (2009/0179307-8), tendo como relatora a ministra Laurita Vaz, limitou o 

tempo de duração da medida de segurança, tanto na modalidade de internamento como 

tratamento ambulatorial ao máximo ao máximo da pena abstratamente cominada ao delito 

perpetrado, bem como ao máximo de 30 (trinta) anos. 

HABEAS CORPUS. PENAL. INIMPUTÁVEL. APLICAÇÃO DEMEDIDA DE 

SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. LIMITAÇÃO 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 como ao máximo de 30 

(trinta) anos. 

2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença absolutória imprópria, 

aplicando ao Paciente medida de internação, por prazo indeterminado, observado o 

prazo mínimo de 03 (três) anos. Contudo, deveria ter sido fixado, como limite da 

internação, o máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado pelo ora 

Paciente, previsto no art. 157, § 2.º, inciso I, do Código Penal. 

3. Ordem concedida, para fixar como limite da internação o máximo da pena 

abstratamente cominada ao delito praticado pelo ora Paciente. (HABEAS CORPUS 

Nº 147.343 - MG (2009/0179307-8) RELATORA: MINISTRA LAURITA VAZ) 

05/04/2011. 

 

Muito embora tal decisão comtemple apenas o impetrante, excepcionando-o do 

sistema manicomial penal, representa uma evolução na abordagem de um dos temas mais 

polêmicos e controversos referentes à medida de segurança, qual seja a legitimidade ou não de 

um tempo máximo de duração. 

 O prazo mínimo de duração da medida de segurança varia de um a três anos 

(artigo 97, § 1º CP), de modo que a obediência de tal prazo apresenta-se como um dos 

pressupostos pra a realização do primeiro exame de cessação de periculosidade. Em 

consonância com a regra geral, portanto, o exame de cessação de periculosidade não deve ser 

realizado antes de decorrido o período mínimo de um ano, não importando a possibilidade da 

cessação em tal período.  

 A fixação de um tempo mínimo ao qual se deve obediência independentemente da 

cessação de periculosidade afigura-se avesso ao ideal de se estabelecer o tratamento mais 

consentâneo com condição pessoal do réu. Nota-se que corrobora apenas para a satisfação do 

ideal de proteção da sociedade contra o perigo em potencial atribuído ao PTMI. 
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 Ressalte-se, porém, que o artigo 176 da lei de Execução Penal excepciona tal 

disposição, segundo o qual: 

Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de 

segurança, poderá o juiz da execução, diante de requerimento fundamentado do 

Ministério Púbico ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame 

para que se verifique a cessação de periculosidade, procedendo-se nos termos do 

artigo anterior. 

 

 Acredita-se que, uma vez realizada a avaliação pericial a pedido do ministério 

público, antes de decorrido um ano, a manutenção da aplicação da medida de segurança não 

se justifica.  

  

 

3.6O espaço correlato à medida de segurança detentiva: o hospital de custódia e 

tratamento psiquiátrico (Manicômio Judiciário). 

 

 

Com a apropriação sobre a questão da loucura, e a criação do asilo como o espaço 

ideal para proporcionar a cura e o tratamento dos doentes mentais, a medicina exercia seu 

novo papel, “a ela atribuído desde fins do século XVIII, de normalizadora da sociedade, em 

que, junto às providências penais e administrativas já anotadas, cuidará da conservação da 

saúde física e mental da população” (ALVIM, 1995 p. 23). Aplicava-se, então, o denominado 

tratamento moral, cujo fundamento consistia na dominação da loucura pelo médico. Tal 

prática era “dissimulada pela capa da objetividade e da competência científica” (ALVIM, 

1995 p. 23), e possuía como um dos seus pressupostos de aplicação o confinamento do doente 

mental no espaço asilar, isolando-o de qualquer contato externo. 

De tal espaço desmembrou-se o então denominado “hospício penal”, destinado ao 

recolhimento do doente mental delinquente, diante da inviabilidade de manutenção de tal 

categoria de pessoas junto aos doentes mentais ditos “comuns”. 

Ha tanta indiferença entre os dous estabelecimento, como há entre o louco honesto e 

pacifico e o louco assassino, incendiário e estuprador; feriria mesmo os sentimentos 

da moralidade vulgar vêr alienados criminosos praticarem s mais horrendos e 

repugnantes attentados contra alienados quietos e tranquilos; sendo certo por isso 

mesmo que a segurança e a vigilância deum hospício penal são os de um comum: 

este é uma casa de saúde, aquelle um verdadeiro cárcere embora de natureza 

especial (ARAUJO, apud, ALVIM, 1995, p. 25).  

 

Com base no entendimento segundo o qual “algumas transgressões às normas 

vigentes são sintomas de doenças e que isso é indicador de periculosidade, ou seja, o „doente 
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é criminoso‟ e, portanto, perigoso”, (CAPUANO-VILLAR, 2007, p. 64), uma nova 

“instituição total” (GOFFMAN; 1996) foi planejada para o recebimento dos doentes mentais 

criminosos, que, assim, não podiam mais ocupar o mesmo espaço destinado aos demais 

alienados. 

Nota-se, portanto, que o manicômio judiciário, em sua gênese, apresentou-se 

como um desdobramento do asilo, cuja conformação fundamentou-se pelos ditames do saber 

médico e do saber jurídico.  

A medicina invade o terreno do direito penal e o direito penal deixa-se seduzir pela 

nova teoria médica, uma aliança nada liberal – e que se consolidará 

imorredouramente, amealhando, ainda naquele tempo, a problemática da 

responsabilidade – que resulta inicialmente na instalação dos hospícios penais, onde 

o criminoso louco viverá uma situação de extrema ambiguidade e quase sempre 

conflitante: réu sem culpa, enquanto criminoso será submetido à disciplina férrea 

inerente às prisões, e enquanto louco, ao tratamento obrigatório inerente aos asilos, 

dupla carga a lhe impor, em nome da periculosidade, uma internação por período 

indeterminado [...]Parece que, sem o embasamento científico da medicina, o 

direito penal, sozinho, não estaria apto ao desafio da decretação da 

periculosidade e de seus consectários de tratamento e recuperação com 

“privação indeterminada da liberdade individual”, embutidos na execução da 

medida de segurança (ALVIM, 1995, p. 26). (grifo nosso) 

 

A instituição das medidas de segurança
24

 como resposta oferecida pelo Direito 

Penal para tratar dos doentes mentais infratores, guardou relação com o saber psiquiátrico 

então praticado, de modo que foi influenciada diretamente pelos seus preceitos.  

O primeiro manicômio judiciário foi criado na Inglaterra, no início do século XIX, 

sob a denominação de “hospício penal”(ALVIM, 1995). Tal instituição possuía características 

diferentes dos asilos comuns, cuja criação é atribuída a Philipe Pinel. Enquanto o hospício de 

alienados “comuns” correspondia ao local destinado à prática psiquiátrica, os hospícios penais 

assemelhavam-se muito mais a uma instituição de natureza carcerária peculiar. 

As origens de um espaço reservado, exclusivamente, ao portador de transtorno 

mental infrator (PTMI) remontam, no Brasil, à promulgação do Decreto 1.132, de 

22/12/1903, que determinou a separação dos doentes mentais que cometeram crimes, e que 

eram dotados, portanto, do signo da periculosidade, daqueles que não praticaram nenhuma 

violação às leis penais vigentes. Remonta também a tal dispositivo legal o disciplinamento 

acerca de uma medida de tratamento destinada a tais sujeitos, consistente, essencialmente, à 

época, no recolhimento dos mesmos em hospitais para alienados. 

A criação do primeiro manicômio judiciário federal ocorreu, somente, em 1954, 

após a morte de Heitor Carrilho, até então diretor do que era a Seção Lombroso, denominação 

                                                
24

 Ressalte-se que a sistematização da medida de segurança conferida hodiernamente pelo Código Penal 

Brasileiro é diferente da inerente a tal instituto na época abordada.  
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conferida a uma ala do Hospital Geral do Rio de Janeiro, destinada ao confinamento nos 

doentes mentais subversivos da ordem social. 

A medida de segurança, por seu turno, restou sistematizada com a promulgação do 

Código Penal de 1940, enquanto o delineamento hodierno de tal instituto foi traçado a partir 

da publicação do Código Penal de 1984 e da Lei de Execução Penal, 7.210/84, promulgada 

em 11 de julho de 1984. 

O manicômio judiciário, uma espécie de “instituição total” com características 

hospitalares e carcerárias, caracterizou-se, desde o seu surgimento, como um espaço de dupla 

exclusão social, formatado para ser clínica psiquiátrica e instituição carcerária.  

Com a reforma de 1984 do código penal, os manicômios receberam então a 

denominação de Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Destinam-se à custódia de 

doentes mentais que praticaram infrações, em cumprimento da medida de segurança, instituto 

cuja criação legal tentou despir de qualquer caráter aflitivo, dotando-o, exclusivamente de fins 

preventivos, voltados ao tratamento do PTMI. 

Tais instituições, geridas por órgãos da Justiça, em específico, pela Secretaria de 

Justiça, de modo que não estão submetidas diretamente ao Sistema Único de Saúde, 

caracterizam-se por se um órgão de defesa social e de clínica psiquiátrica (CORDIOLI; 

BORRESTEIN; RIBEIRO. A, 2006), baseado no falido modelo asilar, portanto.  

Nota-se, que, se por um lado, a função desempenhada pela HCTP, ao apresentar-

se como espaço de prática da clínica psiquiátrica, não alcança o objetivo a que se propõe, 

consistente na promoção do tratamento do PTMI, como órgão de defesa social tal instituição 

tem desempenhado o papel que lhe é cabível, concernente à defesa da sociedade e 

manutenção da ordem pública, através do isolamento do agente perturbador, cuja duração, de 

acordo com o texto legal, pode perdurar indefinidamente.25 

A mudança de denominação de tais instituições, de manicômios judiciários para 

Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, não implicou em alterações das suas 

características, nem da forma de tratamento imposta aos custodiados, cumprindo, assim, à 

contento, somente a custódia da sociedade.  

O modelo manicomial não apresenta eficácia no oferecimento de tratamento do 

doente mental. A admissão do esgotamento do mesmo restou admitida e operou mudanças na 

prática da assistência psiquiátrica ao portador de transtorno mental.  

                                                
25

 Registre-se que, recentemente, em 05/04/2011, o Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus de nº 

147.343para limitar a duração da medida de segurança à pena máxima abstratamente cominada ao delito 

praticado pelo paciente, independente da cessação de periculosidade.  
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As razões desse esgotamento já são por demais conhecidas. Contudo, vale lembrar 

que por ser asilar, manicomial, institucionalizador, violento, desumano, ineficaz, 

iatrogênico e caracterizado por uma prática baseada no silenciamento dos sintomas e 

na repressão da expressão da subjetividade, esse modelo não merece mais nenhuma 

chance (COSTA, 2003, p. 149). 

 

 

  

4 ANÁLISE DA MEDIDA DE SEGURANÇA EM FACE DO MODELO DE 

ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL. 

 

 De acordo com a Exposição de Motivos do Código Penal de 1984, a medida de 

segurança possui natureza preventiva e assistencial. Conforme analisado no capítulo 

antecedente, o ideal preventivista direciona-se a orientar os fins a que se destina a sanção 

penal e subdivide-se em prevenção geral positiva (revalidação do ordenamento jurídico) e 

negativa (intimidação) e especial positiva (tratamento) e negativa (segregação).  

 Em se tratando dos fins medida de segurança, concluiu-se que o prevalecimento 

do ideal de prevenção especial positiva (tratamento) estaria de acordo com a própria intenção 

legislativa, que a caracterizou como assistencial, harmonizando-se com a ordem 

constitucional vigente, que preconiza a dignidade da pessoa humana como fundamento do 

Estado Democrático de Direito e princípio axiológico do sistema de direitos fundamentais. 

 As implicações práticas decorrentes da sistematização que o Código Penal confere 

à medida de segurança, destoam, porém, da previsão teórica que concebeu tal sanção penal. 

 Por impropriedade do meio, qual seja o modelo custodial, concluiu-se que o 

tratamento do portador de transtorno mental infrator não alcança efetivação, em especial no 

aspecto concernente à ressocialização do mesmo. No momento em que a conformação do 

hospital de custódia e tratamento reveste-se das características do asilo psiquiátrico e da 

instituição carcerária o oferecimento de um tratamento resta prejudicado. 

 De acordo com o artigo 99 do Código Penal, único dispositivo situado na seção 

“Direitos do internado”: “o internado será recolhido a estabelecimento dotado de 

características hospitalares e será submetido a tratamento”. 

 Contraditoriamente à intenção legislativa, que reveste os hospitais de custódia e 

tratamento psiquiátricos de natureza hospitalar, tais estabelecimentos não integram o Sistema 

Único de Saúde (SUS), mas sim o Sistema Penitenciário, figurando no rol das instituições 

carcerárias. 

 De outra ponta, muito embora se situe no âmbito do Sistema Penitenciário, ocupa 

um lugar à margem de tal sistema, por não se identificarem em sua inteireza com um cárcere, 
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possuindo características do modelo hospitalocêntrico, porém desvinculado de um sistema 

integrado de atenção em saúde mental.  

A lei 10.216/2001, que trata da reforma do sistema de saúde mental, não faz 

distinção em seu texto entre os portadores de transtornos mentais criminosos, daqueles que 

não delinquiram. Refere-se à internação concernente à espécie de medida de segurança 

detentiva, no artigo 6º, inciso III, ao elencar a internação compulsória, determinada pela 

justiça, como uma das modalidades de internação psiquiátrica, que, assim como das demais 

espécies, “somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os 

seus motivos”.  

Ao aplicar as premissas do referido dispositivo legal à matéria afeta à medida de 

segurança, dois artigos, em especial, merecem relevo, por colidirem frontalmente com a 

sistematização da matéria no Código Penal.  

Artigo 2 – [...] 

Parágrafo único: são direitos da pessoa portadora de transtorno mental: 

I – ter acesso ao melhor tratamento do sistema da saúde, consentâneo às suas 

necessidades; 

II – ser tratada com humanidade e respeito no interesse exclusivo de beneficiar sua 

saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na 

comunidade. 

[...] 

VIII – ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. 

IX – ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental. 

Artigo 4 – a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando 

os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. 

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do 

paciente em seu meio. 

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer 

assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços 

médicos, de assistência social, psicólogos, ocupacionais, de lazer, e outros. 

§ 3º É vedada a internação dos pacientes portadores de transtornos mentais em 

instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos 

mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no 

parágrafo único do art. 2º. 

 

 A aplicação de tais dispositivos no tratamento conferido ao PTMI traria 

consequências práticas bastante relevantes.  
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 A primeira delas consistiria na não utilização do critério que vincula a fixação 

de uma das espécies da medida de segurança à modalidade de pena cominada ao crime 

praticado. A perpetração de um crime apenado com reclusão, dessa maneira, não implicaria na 

determinação da medida de segurança na sua modalidade de internação em HCTP, sem que 

antes proceder-se à realização de um exame das condições pessoais do réu, o que inclui a 

consideração do grau de evolução da sua doença. Dessa forma, haveria a averiguação da 

internação, no sentido de perscrutar se tal medida, de fato, consistiria como a solução mais 

consentânea às necessidades terapêuticas do doente mental ou se a utilização dos recursos 

extra-hospitalares se apresentaria suficiente para tanto.  

A vinculação entre o tipo de delito praticado e a modalidade de tratamento 

judicialmente determinado é alvo de inúmeras críticas por partes dos psiquiatras (ABDALLA-

FILHO, 2004). Utiliza-se, dessa forma, critérios legais para se decidir a resposta consentânea 

à promoção da saúde mental do inimputável. 

Ao consignar que a pessoa portadora de transtorno mental possui o direito de ser 

tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis, evidencia-se a 

necessidade de reformulação dos HCTP, órgãos integrantes do sistema penitenciário, 

caracterizados por serem dotados de traços pertinentes a uma instituição carcerária e a um 

hospital psiquiátrico. De acordo com o §3 do artigo 4º, é vedada a internação em instituições 

com características asilares, definindo-as como aquelas não adaptadas de modo a oferecer 

assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, ou seja, que não dispõem de 

serviços médicos, de assistência social, psicólogos, ocupacionais, de lazer, e outros e que não 

assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º. Referindo-se às 

características dos HCTP, Maria Cláudia Capuano Villar (2007, p. 73) consigna: 

Observei nos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico inspecionados que 

grande parte dos internados é composta por pacientes cronificados. O ambiente e as 

regras dos Hospitais Psiquiátricos dizem ao paciente que ele sofreu alguma falência 

social e que ele não pode agir como pessoa, como sujeito. A cronificação acontece 

em função dos estigmas e de uma situação social de abandono familiar [...]. 

 

Muito embora a lei 10.216/2001 não tenha excluído da sua incidência os 

inimputáveis submetidos à medida de segurança, nota-se um descompasso entre a prática de 

assistência psiquiátrica baseada no modelo de atenção em saúde mental e o tratamento 

conferido pela legislação penal aos portadores de transtornos mentais infratores. 

Por ocasião da realização da I Conferência em Saúde Mental, em 1987, 

verificava-se que a escolha do tema “Por uma sociedade sem manicômios”, já acenava para a 

necessidade de reformulação do tratamento destinado aos pacientes portadores de transtornos 
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mentais infratores.  Apresentou-se como fundamento para a eliminação de diferenças entre o 

tratamento conferido a tais sujeitos o argumento segundo o qual “ [...] a escolha da expressão 

manicômio tradicionalmente reservada ao manicômio judiciário, aponta, segundo Amarante 

[...], para o fato de que não existe diferença entre ele ou um hospital psiquiátrico qualquer”. 

(TENÓRIO, 2002, p. 35) 

Tal ideal foi reafirmado em diversos momentos políticos, dentre os quais, cite-se: 

a III Conferência em Saúde Mental
26

, realizada em 2002, que propôs a extinção dos hospitais 

de custódia e tratamento, bem como apontou no sentido da necessidade de realização de 

reformas no Código Penal Brasileiro, no que concerne, por exemplo, ao conceito de 

“presunção de periculosidade” do portador de transtorno mental infrator (BRASIL, 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001); o Seminário de Reorientação dos Hospitais de Custódia e 

Tratamento
27

, também ocorrido em 2002, que elegeu como consenso a compreensão de que o 

Sistema Único de Saúde e a rede de atenção à saúde mental devem responsabilizar-se pelo 

tratamento da pessoa submetida à medida de segurança (BRASIL, MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2002); a Conferência regional de reforma dos 

serviços de saúde mental - 15 anos depois de Caracas
28

, em cujo relatório final os 

manicômios judiciários, considerados duplo espaço de exclusão e violência, restaram 

reconhecidos como o grande desafio da reforma psiquiátrica (BRASIL, MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2005); bem como a IV Conferência em Saúde Mental-Intersetorial
29

, ocorrida, 

recentemente, em 2010, na qual o tema afeto à situação a que estão submetidos os portadores 

de transtornos mentais foi revisitado, estabelecendo-se o ideal de garantir acessibilidade ao 

tratamento em Saúde Mental nos serviços substitutivos ao manicômio, de acordo com a Lei 

10.216/2001, para avançar na direção do fim dos manicômios judiciários (BRASIL, 

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Em abril de 2002, publicou-se a portaria 628, de autoria conjunta dos Ministérios 

da Justiça e da Saúde, reconhecendo-se que a população confinada nos manicômios 

judiciários ou HCTP encontrava-se afeita à responsabilidade da área da saúde. Além de prever 

ações de prevenção dos agravos psicossociais decorrentes do confinamento, o referido 

documento estabeleceu também a necessidade de implantação de programas permanentes de 

reintegração social junto aos HCTPs (BRASIL, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2002). 

                                                
26

 Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/Relatorios/saude_mental.pdf. 
27

 Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/rel_sem_reo_hosp_custodia.pdf 
28

 Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/relatorio_15_anos_caracas.pdf 
29

 Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/2011_2_1relatorio_IV.pdf 

Formatado: Fonte: Itálico, Kern em
1,5 pt
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 Registre-se a edição da Resolução nº 5, de 04 de maio de 2004, do Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária, cujo objetivo consiste em adequar as medidas 

de segurança aos princípios do SUS e aos preceitos da lei 10. 216/2001, no decorrer de 

dezoito diretrizes para o cumprimento das medidas de segurança. 

Tal resolução prevê, na sua terceira diretriz30 que “O internado deverá ter acesso 

ao melhor tratamento consentâneo às suas necessidades, de mesma qualidade e padrão 

oferecidos ao restante da população”. Tal diretriz afina-se com um dos direitos propugnados 

pela lei 10.216/2001, qual seja o de que o PTM deve “ter acesso ao melhor tratamento do 

sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades”. 

Muito embora eleja como princípios norteadores do tratamento destinado ao 

custodiado a desospitalização e a superação do modelo tutelar, não se reproduziu o artigo 4º31 

da lei 10.216 no âmbito da resolução em questão.  

Ao não se adotar a extinção dos HCTPs, admitiu-se que o internamento figura 

como uma solução que pode se apresentar como a mais consentânea às necessidades 

terapêuticas do PTMI.  Reafirmou-se, porém, a premência de reestruturação de tais 

instituições, de modo que restem incluídos em seu interior serviços médicos, de assistência 

social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, tendentes a oferecer assistência integral ao 

portador de transtorno mental custodiado. 

Consignou-se a necessidade de integração dos HCTPs à rede de cuidados do SUS, 

e consequentemente, a submissão destes ao Programa Nacional de Avaliação dos Serviços 

Hospitalares – PNASH/Psiquiatria, o que, implica, por sua vez, na obrigatória adequação dos 

manicômios judiciários aos padrões de atendimento previstos por tal programa.  

Avançando na pretensão de prevenir a perpetuação da medida de segurança por 

longo período, o que, em muitos casos, equivale a uma internação perpétua, a resolução 

estabeleceu limites à duração do internamento, consignando que este deve evoluir 

progressivamente para uma desinternação. Tal processo inicia-se por meio de saídas 

terapêuticas, evoluindo para o regime de hospital-dia ou hospital-noite e outros serviços de 

atenção diária tão logo o quadro clínico do paciente assim o indique (diretriz nº 12)32.   

                                                
30

Diretriz nº3: “o internado deverá “ter acesso ao melhor tratamento consentâneo às suas necessidades” (art. 2º, § 

1º, inciso I), de mesma qualidade e padrão dos oferecidos ao restante da população”. 
31

 Artigo 4º da lei 10.216/2001 - a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os 

recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.  
32

 Diretriz nº 12: “ a medida de segurança deve ser aplicada de forma progressiva, por meio de saídas 

terapêuticas, evoluindo para regime de hospital-dia ou hospital-noite e outros serviços de atenção diária tão logo 

o quadro clínico do paciente assim o indique. A regressão para regime anterior só se justificará com base em 

avaliação clínica”. 
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Reconhece ainda que a desassistência sócio-familiar contribui para que o HCTP 

reste como o único lugar disponível para o recebimento do PTMI, ao estabelecer que a 

atenção ao inimputável submetido à medida de segurança deverá incluir ações dirigidas aos 

familiares e comprometer-se com a construção de projetos voltados ao desenvolvimento da 

cidadania e à geração de renda, respeitando as possibilidades individuais (diretriz nº 6)33.  

Elegeu-se como finalidade permanente do tratamento aos portadores de 

transtornos mentais considerados inimputáveis a reinserção social do paciente em seu meio, 

tendo como princípios norteadores o respeito aos direitos humanos, a desospitalização e a 

superação do modelo tutelar (diretriz nº 1)34. 

Nota-se que a resolução35 nº 5 do Conselho Nacional de Política Criminal 

propugna diretrizes que promovem o ideal de assistência psiquiátrica, conforme os ditames da 

reforma psiquiátrica, ou seja, considerando além das questões de natureza técnica, a 

necessidade de construção de uma identidade psicossocial do PTMI.  

A inserção dos HCTP na rede do Sistema Único de Saúde implica na reorientação 

de tais instituições no sentido de assegurar o direito à saúde do portador de transtorno mental 

submetido à medida de segurança. Ao prever um regime de desinternação progressiva na 

modalidade detentiva da sanção penal também colabora na promoção de tal direito social, 

bem como representa um ponto de inflexão para a duração indeterminada do internamento em 

hospital de custódia.  

O processo da reforma psiquiátrica desenvolve-se no Brasil a marchas e 

contramarchas. A concretização do ideário da reforma não depende apenas da existência de 

previsão legislativa, mas se determina também por questões cujo desenvolvimento ocorre 

                                                
33

Diretriz nº 6: A atenção deverá incluir ações dirigidas aos familiares e comprometer-se com a construção de 

projetos voltados ao desenvolvimento da cidadania e à geração de renda, respeitando as possibilidades 

individuais.  
34

Diretriz nº 1: O tratamento aos portadores de transtornos mentais considerados inimputáveis “visará como 

finalidade permanente, a reinserção do paciente em seu meio (art. 4º, § 1º da Lei nº 10.216/2001), tendo como 

princípios norteadores o respeito aos direitos humanos, a desospitalização e a superação do modelo tutelar. 
35

Permanece a dúvida acerca da possibilidade de efetivação das premissas contidas na resolução do Conselho 

Penitenciário, tendo em vista que estão em confronto com espécie legislativa superior do ponto de vista 

hierárquico. Acerca da efetividade de disposições administrativas, Bertoloti (1995, p. 4) consigna: “A 

experiência de vários países no campo da legislação de saúde mental mostrou que no caso de leis principais (por 

exemplo, lei nacional de saúde mental, códigos civis ou penais), o tempo transcorrido entre uma iniciativa para 

seu desenvolvimento ou modificação substancial e sua aplicação é de aproximadamente dez anos, em média. De 

fato, em muitos casos a promulgação de muita lei importante tem sido a confirmação - muitas vezes tardia - de 

mudanças já ocorridas na prática. Por outro lado, regulamentações emanadas de autoridades 

administrativas podem introduzir importantes modificações, em curto prazo, desde que essas não estejam 

em contradição com alguma lei maior. Essa via é particularmente eficiente quando as autoridades de saúde em 

questão dispõem do controle orçamentário”. 
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alheio ao âmbito legislativo e jurídico, tais como eleição de prioridades políticas e 

disponibilidade de recursos financeiros. 

As premissas contidas na lei 10.216/2001 concorrem para a proteção das garantias 

fundamentais e dos direitos humanos dos PTM. Constata-se, porém, que a construção da rede 

de assistência psiquiátrica comunitária não ocorre a contento, de modo a absorver o 

contingente oriundo da diminuição expressiva dos leitos psiquiátricos. 

As deficiências dos hospitais psiquiátricos têm levado a reforma Psiquiátrica a um 

movimento pela desinstitucionalização, deixando bem claro que 

desinstitucionalizarnão é o mesmo que desospitalizar. Desinstitucionalizar significa 

implantar serviços alternativos, que contribuam para a prevenção de internações 

desnecessárias e que garantam o apoio para pacientes não institucionalizados em 

serviços na comunidade, entre outras alternativas. Entretanto tem-se observado que a 

idéia de não construção de hospitais psiquiátricos manicomiais não está sendo 

suprida por uma rede de assistência pública e mesmo privada adequada 

(CAPUANO-VILLAR, 2007, p. 69).  

A lei 10.216/2001, muito embora represente um significativo avanço para a 

consolidação dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, carece de 

instrumento que viabilizem a sua efetivação, o que decorre, por exemplo, da não cominação 

de sanções em caso do seu descumprimento. 

 Ao se tratar da ampliação da reforma psiquiátrica aos hospitais de custódia e 

tratamento, o processo configura-se muito mais esparso. 

 A título de exemplo, no Estado do Ceará, inexiste um hospital de custódia e 

tratamento para as mulheres detentoras de transtornos mentais submetidas à medida de 

segurança, de modo que o cumprimento de tal sanção penal ocorre em uma ala específica do 

Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa. 

 No que concerne à existência de alguma providência voltada à concreção dos 

ideais da reforma psiquiátrica no Instituto Psiquiátrico Governador Stênio Gomes36, está em 

formulação um programa de desinternação de custodiados que, muito embora já tenham 

cumprido a medida de segurança, permanecem no HCTP em razão da inexistência de um 

local apropriado para recebê-los. Dentre os integrantes de tal grupo, encontram-se indivíduos 

que estão submetidos ao internamento há mais de trinta anos, tempo superior ao limite 

máximo estabelecido no Código Penal para as penas privativas de liberdade.  

 A permanência dos pacientes nos HCTPs, além do limite jurisdicionalmente 

estipulado, revela a falta de programas cujo fim consista em promover a reinserção social, 

voltados a reverter o processo de segregação social, decorrente do próprio modelo em que se 

insere a medida de segurança. 

                                                
36

 O Instituto Psiquiátrico Governador Stênio Gomes é o hospital de custódia e tratamento do Estado do Ceará. 
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 A reorientação da aplicação da medida de segurança, conforme os ideais da 

reforma psiquiátrica, implica na tentativa do resgate da legitimidade da aplicação de tal 

sanção penal, na medida em que se viabilizaria o oferecimento de assistência ao PTMI. O 

norteamento da RP volta-se para a busca da recontextualização da pessoa portadora de 

transtorno mental, da garantia dos seus direitos, e do oferecimento de condições de tratamento 

que possibilitem a reabilitação psicossocial do “louco”.   

Com o objetivo de oferecer o tratamento ao PTMI, o hospital de custódia e 

tratamento deve estar integrado ao Sistema Único de Saúde.  

As orientações do SUS, suas diretrizes e os princípios específicos previstos na lei de 

reforma psiquiátrica aplicam-se, integral e imediatamente, aos manicômios 

judiciários onde estão depositados os loucos que cometeram fatos descritos na lei 

penal, bem como à relação entre o mundo jurídico e eles próprios (JACOBINA, 

2008, p 106).  

 

  Destaque-se o seguinte enunciado jurisprudencial do Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região que invoca as garantias previstas na Lei 10. 216/2001 na aplicação da medida de 

segurança, destacado por Paulo Vasconcelos Jacobina (2008, p. 107):  

 

PENAL. INIMUTABILIDADE DO RÉU NA ÉPOCA DOS FATOS. MEDIDA DE 

SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL EM ESTABELECIMENTOS 

DE SAÚDE MENTAL PREVISTO NA LEI N. 10.216/01, COM 

ACOMPANHAMENTO DE MÉDICO DA CONFIANÇA DO PACIENTE. 

DIREITOS ASSEGURADOS AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS 

MENTAIS. 

Aplicada a medida de segurança de tratamento ambulatorial a réu inimputável à 

época dos fatos, tem este, portador de transtorno mental nos termos da Lei n. 10. 

216/2001, entre outros, direito de ter acesso ao melhor tratamento do sistema de 

saúde, consentâneo com as suas necessidades, ser tratado em ambiente terapêutico 

pelos meios menos invasivos possíveis e, preferencialmente, em serviços 

comunitários de saúde mental, a fim de que possa ser reinserido socialmente em seu 

meio. Dessarte, em vez de internação em Instituto Psiquiátrico Forense, fica o 

paciente obrigado a tratamento ambulatorial nos estabelecimentos de saúde mental 

previstos na Lei n. 10.216/2001, restando facultada a orientação e o 

acompanhamento do tratamento por médico de confiança do internado, nos termos 

do artigo 43 da LEP (TRF, 4ª Região, 8ª Turma. Apelação Criminal n. 

2001.71.00.000774-0, rel. desembargador federal Paulo Afonso Brum Vaz, julg. em 

22.10.2003). 

 

 Repise-se que em alguns casos a internação apresenta-se como a solução mais 

adequada à satisfação das necessidades do inimputável submetido à medida de segurança. 

Não se pode admitir, porém, que tal internação apresente-se, a priori, como única medida 

prevista para assegurar o “tratamento” do doente mental que comete um crime, sem que se 

verifiquem as condições pessoais do mesmo.  

 A internação conformada nos moldes do falido modelo asilar de assistência 

psiquiátrica implica na prevalência da segregação como fim da medida de segurança, de modo 
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que a sua prescrição deve ser vista subsidiariamente ao ideal de tratamento e reinserção social 

do portador de transtorno mental. 

 Exsurge necessária, ademais, a imposição de limites ao tempo de internamento, 

principalmente em se considerando que a sua cessação está condicionada à cessação de 

periculosidade, que, por sua vez, “é extremamente aleatório, pela simples razão de que não se 

pode com segurança antever o futuro do homem” (GOMES, 1991, p. 259).  

 A aplicação do limite máximo conferido às penas pelo Código Penal à medida 

de segurança faz-se por analogia, considerando que tal medida reveste-se da natureza de 

sanção penal, bem como diante da irrazoabilidade proveniente da possibilidade de se apenar 

de forma mais severa o infrator inimputável do que o imputável, para o qual a legislação 

estabelece o limite de atuação estatal. 

Conclui-se que o ideal de tratamento deve prevalecer sobre os demais ideais de 

prevenção que podem orientar os fins das sanções penais. Em conformidade com os direitos 

dos portadores de transtornos mentais, apresenta-se como um imperativo a análise da situação 

do inimputável submetido à medida de segurança, da gravidade do transtorno mental que o 

mesmo possui. 

Afigura-se como necessário garantir, em primeiro plano, o direito à saúde do 

PTMI. Evidencia-se uma contradição no fato do fim da medida de segurança restar 

condicionado à cessação da periculosidade quando os meios utilizados para ao tratamento 

apresentam-se inadequados para tanto, e, portanto, incapazes de proporcionar tal cessação.  

 Faz-se necessário conceber a medida de segurança como uma sanção penal que 

impinja o mínimo de sofrimento necessário aos inimputáveis, respeitando os direitos inerentes 

aos mesmos, em conformidade com um modelo de direito penal garantista, próprio de um 

Estado de Direito. 

 

4.1 Medida de Segurança e os Direitos dos Portadores de Transtornos Mentais 

Infratores. 

 

Ao afirmar que a República Federativa do Brasil constitui-se em um Estado 

Democrático de Direito, a Constituição Federal (CF) de 1988 firmou um compromisso com o 

respeito e a garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais.  
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José Afonso da Silva (2000), ao estabelecer os princípios inerentes a tal modelo 

de Estado
37

, refere-se a um “sistema de direitos fundamentais”, englobante dos direitos 

individuais, coletivos, sociais e culturais.  

Estado Democrático de Direito é aquele que se estrutura através de uma 

democracia representativa, participativa e pluralista, bem como o que garante a 

realização prática dos direitos fundamentais, inclusive dos direitos sociais, 

através de instrumentos apropriados conferidos aos cidadãos, sempre tendo em 

vista a dignidade humana (MAGALHÃES FILHO, 2002, p. 114). (grifo nosso) 

 

Dentre os fundamentos da República Federativa do Brasil, constituída em Estado 

Democrático de Direito, destacam-se a dignidade da pessoa humana e a cidadania (artigo 1º, 

incisos II e III da CF). 

Exercer a cidadania implica no usufruto dos direitos fundamentais assegurados no 

texto constitucional. Significa o gozo dos direitos civis, políticos, econômicos e sociais. “A 

cidadania consiste na dimensão do “ser pessoa”, é uma projeção político-jurídica da condição 

de “ser pessoa” ( MAGALHÃES FILHO, 2002, p. 136)”. O reconhecimento da cidadania 

requer a efetivação dos direitos fundamentais inerentes a todo ser humano, sem distinção de 

qualquer natureza. 

O estabelecimento da dignidade da pessoa humana como fundamento da 

República Federativa do Brasil implica na assunção de que toda pessoa humana é titular de 

direitos iguais e inalienáveis que concorram para afirmação da sua condição de ser humano. 

“A dignidade da pessoa humana é a fonte ética dos direitos fundamentais, não sendo estes 

senão emanações do valor básico mencionado” (MAGALHÃES FILHO, 2002, p. 136).  

A terminologia “fundamentais”, qualificando os direitos, refere-se a “situações 

jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo 

sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a todos, por igual, devem ser, não 

apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados” (SILVA, 2000, 

p. 182).  

Por meio da positivação dos direitos fundamentais, os principais valores éticos e 

políticos de uma comunidade alcançam proteção jurídica e aplicabilidade imediata, a teor do 

que dispõe o artigo 5º, parágrafo 1º da CF. Isso significa, por sua vez, que o jurisdicionado 

está investido da prerrogativa de exigir prestações positivas ou negativas do Estado para que 

                                                
37

Ao enumerar os princípios inerentes ao Estado Democrático de Direito, José Afonso da Silva (2000, p. 126) 

elenca: princípio da constitucionalidade; princípio democrático, diretriz segundo a qual deve ser constituída uma 

democracia representativa e participativa, que funcione como garantia de vigência e eficácia dos direitos 

fundamentais; sistema de direitos fundamentais; princípio da justiça social; princípio da igualdade; princípio da 

divisão dos poderes; princípio da legalidade; princípio da segurança jurídica. 
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reste assegurado o usufruto dos bens jurídicos protegidos no sistema de direitos fundamentais 

(PIOVESAN, 2004).  

O direito à saúde enquadra-se na categoria de direito social, enunciado na 

constituição federal de 1988 como “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. 

A saúde apresenta-se como uma questão de importância basilar ao se abordar o 

assunto referente à medida de segurança e ao espaço que lhe é correlato: os manicômios 

judiciários, ou HCTPs, tendo em vista que o fim que primordialmente legitima a aplicação da 

medida de segurança consiste no oferecimento de tratamento ao PTMI, bem como porque 

estes constituem um segmento populacional que demanda atenção diferenciada. 

A efetivação de tal direito apresenta-se como um fator que conferirá legitimidade 

à aplicação da medida de segurança, na medida em que o fim primordial de tal sanção penal 

consiste em oferecer tratamento ao PTMI.  

A denominação “direitos humanos” refere-se aos direitos fundamentais cuja 

proteção e promoção tornou-se objeto do Direito Internacional dos Direitos Humanos 

(MARMELSTEIN, 2010). 

Em consonância com a CF, em seu artigo 4º, um dos princípios que regem a 

República Federativa do Brasil em suas relações internacionais consiste na prevalência dos 

direitos humanos. 

A prevalência dos direitos humanos, como princípio a reger o Brasil no âmbito 

internacional, não implica apenas no engajamento do país no processo de elaboração 

de normas vinculadas ao Direito Internacional dos Direitos Humanos, mas implica 

na busca da plena integração de tais regras à ordem jurídica interna brasileira 

(PIOVESAN, 2004, p. 63). 

 

Conforme estabelecido no capítulo inicial do presente trabalho, o movimento em 

prol da reforma da assistência psiquiátrica baseada no falido modelo hospitalocêntrico surgiu 

no período pós-guerra, num cenário em que a proteção internacional dos direitos humanos 

exsurgiu como uma necessidade premente frente à desconsideração dos direitos inerentes a 

todo ser humano verificada durante a Segunda Guerra Mundial.  

A partir de tal conflito bélico, desenvolveu-se um dinâmico movimento de direitos 

humanos e a internacionalização dos mesmos, que possui como característica o 

estabelecimento de parâmetros comuns através das declarações e tratados internacionais 

(PIOVESAN, 2004). 
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Considerando que a promoção do direito à saúde constitui, dentre outras, uma 

reivindicação do processo da reforma psiquiátrica e que a reestruturação do modelo de 

tratamento aos PTM deita suas raízes no próprio movimento de internacionalização dos 

direitos humanos, constata-se que tal direito também pode ser enquadrado como um direito 

humano fundamental.  

 

Desde a 1ª Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada 

em 1978, em Alma-Ata (Cazaquistão), a temática dos Direitos Humanos tornou-

se um eixo para as discussões sobre as políticas de saúde. A partir desse 

encontro, concebeu-se a saúde como um Direito Humano fundamental, que 

requer a participação da sociedade no planejamento e na prestação de serviços e 

cuidados. A luta pela Reforma Psiquiátrica pode ser considerada como parte da 

própria história de consolidação dos valores expressos na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, de 1948, da Organização das Nações Unidas. No Brasil, a 

Constituição Federal de 1988 incorporou preceitos da Declaração Universal, 

incluindo, em seu artigo 1º, a dignidade da pessoa humana como fundamento do 

Estado brasileiro. (BRASIL, SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2010, p. 5). (grifo nosso) 

 

A reforma psiquiátrica configura-se como um processo político institucional que 

possui como princípios informadores o resgate da cidadania do louco e a busca pela 

efetivação de instrumentos que assegurem a sua saúde. Possui como objetivo a 

desinstitucionalização e a superação do modelo asilar de tratamento psiquiátrico, considerado 

como ineficiente, anacrônico, ou seja, incapaz de promover a saúde do internado. Considera-

se este modelo como responsável pelo surgimento de outros agravos decorrentes do 

isolamento a que se submete o internado. 

Postula a mudança de práticas no campo da saúde mental, de modo a tornar o 

tratamento conferido ao PTM condizente com a sua condição de ser humano, dotado de 

dignidade.  

Na vigência de um transtorno psicótico, considera-se o indivíduo com incapacidade 

total, para todos os efeitos, mas a cessação dos direitos e deveres individuais da 

esfera jurídica preserva o imperativo dos direitos inalienáveis e, portanto, ele deverá 

contar com a assistência efetiva de outrem, juridicamente designado. Este é um 

dilema comum à psiquiatria e ao direito – o indivíduo incapaz, sob certos aspectos e 

atribuições, merece deve contar com os direitos que lhe são atribuídos como ser 

humano (MENDES FILHO; MORANA, 2004, p. 224).  

 

Na ordem constitucional brasileira, os tratados internacionais de direitos humanos 

podem ser internalizados com status de norma constitucional, o que implica na 
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obrigatoriedade da obediência dos seus preceitos
38

. As declarações, por outro lado, mesmo 

que não se possa atribuir-lhes força impositiva, impende ressaltar que algumas delas, pela 

importância de que se revestem, podem figurar como propugnadoras de uma “ética universal” 

(PIOVESAN, 2004), tal qual a Declaração dos Direitos Humanos de 1948
39

, influenciando a 

atividade legislativa na tessitura de normas.  

Conforme consignado anteriormente, a eleição da prevalência dos direitos 

humanos como um dos princípios orientadores da relação da República Federativa do Brasil 

com outros Estados acarreta a necessidade de incorporação dos preceitos relativos aos direitos 

humanos no ordenamento jurídico brasileiro. No que tange aos tratados internacionais de 

direitos humanos, quando aprovados de acordo como que dispõe a CF no artigo 5º, parágrafo 

segundo, passam a ser equivalente às emendas constitucionais. Some-se a isso, o fato do 

descumprimento das normas de direito internacional dos direitos humanos ensejarem a 

possibilidade de responsabilização do Estado no Sistema Internacional de Proteção dos 

Direitos Humanos.  

Na proteção dos portadores de transtornos mentais e na busca da promoção dos 

direitos decorrentes da sua condição humana, devem ser invocadas não só as normas 

positivadas no ordenamento jurídico pátrio, mas também todos os instrumentos internacionais 

de proteção dos direitos humanos ratificados pelo Brasil.
40

 

No que se refere aos documentos internacionais atinentes à questão específica da 

proteção de direitos aos portadores de transtornos mentais, ressalte-se a Declaração de 

Caracas, a Declaração dos Direitos Gerais e Particulares dos Deficientes Mentais e destaque-

se, ainda, a aprovação pela Assembléia Geral das Nações Unidas dos princípios gerais 

destinados à proteção da pessoa atingida por doença mental.  

No que pertine dos documentos voltados à proteção das pessoas portadoras de 

qualquer tipo de deficiência, assume grande importância a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, adotada pela ONU em 13 de dezembro de 2006 e assinada sem 

                                                
38

 Este procedimento incorporado após a EC45 comporta divergências em face da sistemática anterior à referida 

Emenda, sendo possível considerar um retrocesso. Não obstante, tal polêmica foge à temática centra do presente 

estudo. 
39

A Constituição Federal de 1988 ao estabelecer a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil, reafirmou o ideal propugnado na Declaração Universal de 1948, qual seja o de 

que “a condição de ser pessoa é o requisito único e exclusivo para a titularidade direitos” (PIOVESAN, 2004, p. 

146).  
40

Por questões de delimitação do foco do trabalho, a construção do presente capítulo será realizada com base 

somente nos documentos internacionais especificamente voltados para a proteção do PTM, não obstante ressalte-

se que se pode invocar todos os tratados e convenções de direitos humanos ratificados pela República Federativa 

do Brasil, tais como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ratificado em 24.01.1992 e a Convenção 

Americana de Direitos Humanos, ratificada em 25.09.1992. 
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reservas pela República Federativa do Brasil em 30 de março de 2007 (BRASIL, 

SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS, 2007). 

A Declaração de Caracas foi promovida pela OPAS/OMS/ONU
41

 e proclamada 

em 14/11/1990, por ocasião da Sessão de Encerramento da “Conferência Regional para a 

Restruturação da Atenção Psiquiátrica na América Latina no Contexto dos Sistemas Locais de 

Saúde”.  

Partindo da constatação de que o hospital psiquiátrico isola o doente mental do 

seu meio, gerando maior incapacidade social e criando condições desfavoráveis que põem em 

perigo os direitos humanos e civis dos enfermos, tal Declaração teve por escopo principal 

promover a necessidade de reestruturação da assistência psiquiátrica, bem como a promoção 

dos direitos humanos e civis dos doentes mentais, de modo a salvaguardar a dignidade pessoal 

dos mesmos.  

Aderindo à Declaração de Caracas, a República Federativa do Brasil assumiu o 

compromisso perante a comunidade internacional de superar o modelo do hospital 

psiquiátrico, substituindo-o por uma rede de assistência psiquiátrica comunitária, inserida 

dentro dos sistemas locais de saúde. Comprometeu-se ainda a combater os abusos e a 

exclusão enfrentados pelas pessoas com problemas de saúde mental, inclusive por meio de 

alterações legislativas, de modo a assegurar o respeito aos direitos humanos e civis dos 

doentes mentais.  

A Declaração de Direitos do Deficiente Mental, aprovada mediante resolução da 

Assembléia Geral das Nações Unidas, Documento A/8429, em 20 de dezembro de 1971, 

configura-se como um importante documento promotor da igualdade dos PTM, no momento 

em que afirma em seu artigo 1º: “O deficiente mental deve gozar, no máximo grau possível, 

os mesmos direitos dos demais seres humanos”. Ao mesmo tempo reconhece que, como 

portador de transtorno mental, faz-se necessário um tratamento consentâneo com suas 

necessidades peculiares. 

Dispõe ainda acerca dos limites que se impõem em caso da necessidade de 

supressão do usufruto do gozo de algum dos direitos humanos e civis inerentes aos PTM, 

hipótese que se adequa à aplicação da medida de segurança.  

                                                
41

OPAS/OMS (Organização Pan-Americana de Saúde/Organização Mundial de Saúde) - Organização Pan-

Americana da Saúde é um organismo internacional de saúde pública com um século de experiência, dedicado a 

melhorar as condições de saúde dos países das Américas. A integração às Nações Unidas acontece quando a 

entidade se torna o Escritório Regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde. A OPAS/OMS 

também faz parte dos sistemas da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da Organização das Nações 

Unidas (ONU). 
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ARTIGO7 

Se alguns deficientes mentais não são capazes, devido à gravidade de suas 

limitações, de exercer afetivamente todos os seus direitos, ou se se tornar necessário 

limitar ou até suspender tais direitos, o processo empregado para esses fins deverá 

incluir salvaguardas jurídicas que protejam o deficiente contra qualquer abuso. Esse 

procedimento deverá basear-se numa avaliação da capacidade social do deficiente 

por peritos qualificados. Mesmo assim, tal limitação ou suspensão ficará sujeita a 

revisões periódicas e reconhecerá o direito de apelação para autoridades superiores. 

 

Destaque-se ainda, os Princípios para a Proteção dos Doentes Mentais e para a 

Melhoria do Atendimento de Saúde Mental, aprovados pela Assembléia Geral das Nações 

Unidas mediante a Resolução nº 46/119, de 17 de dezembro de 1991. O conteúdo de tal 

Resolução está disposto na forma de 25 princípios, que possuem por escopo principal a 

humanização dos serviços em saúde mental, com o estabelecimento de padrões mínimos para 

assegurar os direitos das pessoas com transtorno mental. 

A origem da resolução 46/119 remonta aos anos 70, período em que a Comissão 

dos Direitos Humanos da ONU cientificou-se da questão referente à utilização de 

conhecimentos psiquiátricos para fins de controle de controle de dissidentes políticos. A 

versão final da resolução, porém, possui um objeto ampliado, englobando maneiras de 

melhorar a assistência em saúde mental, de um modo geral, bem como enunciados acerca da 

efetivação da proteção aos direitos dos PTM. (BERTOLOTE, 1995). 

Em geral, na prática psiquiátrica habitual importância da internação prevalece sobre 

a do tratamento. Os termos desses Princípios claramente invertem a ordem habitual 

desta prática, colocando o interesse do tratamento adiante do valor social da 

detenção (internação). Tal se verifica na Itália, por exemplo, onde a internação só 

pode ser justificada como uma necessidade para efetuar um determinado tratamento, 

e não como justificada por si só. (BERTOLOTE, 1995, p. 2) 

 

 A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência figurou como a 

primeira convenção internacional do presente milênio. Foi assinada pela República Federativa 

do Brasil em 30/03/2007. 

 Orienta-se a partir do princípio de que os direitos humanos pertencem a todos, 

podendo adquirir especificidades quando se destinarem para os grupos denominados 

vulneráveis
42

, como o é o dos portadores de transtornos mentais. 

 Tal Convenção reafirmou o conteúdo da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, especificando e adaptando os preceitos da declaração às peculiaridades do 

grupo a que se destina.  

                                                
42

  A vulnerabilidade de certos grupos, diz respeito a uma propensão a ter os seus direitos mais facilmente 

violados, em decorrência de questões econômicas, culturais e sociais. 
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 Convém ressaltar que a sistematização da medida de segurança deverá orientar-se 

por todos os princípios constitucionais, tais como o da legalidade, da proporcionalidade, da 

dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. 

Transite-se então para a breve análise de alguns pontos em que se funda a atual 

sistemática da medida de segurança tal qual definida no código penal, a fim de estabelecer 

quais direitos restam violados em face do atual disciplinamento da sanção penal em questão. 

 

 

4.1.1 Violações decorrentes do prazo indeterminado de duração da medida de segurança. 

 

 

Do mesmo modo que a pena, a medida de segurança detentiva implica na restrição 

de direitos fundamentais do custodiado, na medida em que o PTM submete-se a uma 

internação compelida por lei, coercitiva (compulsória), que acarretará a restrição da liberdade 

do mesmo. O caráter aflitivo da medida de segurança consiste na procedimentalização dos 

limites impostos aos usufrutos de tais direitos.  

Tal submissão retira a sua legitimidade do fim primordial a que se destina a 

medida de segurança em consonância com as disposições do Código Penal, qual seja o de 

assegurar tratamento ao “doente mental” que tenha cometido algum ilícito penal. 

Conforme consignado no item 3.5.3 do capítulo segundo, diante do não 

oferecimento de condições que tornem possíveis o alcance do tratamento, restará apenas o 

caráter aflitivo da medida de segurança, significando a homogeneização de tal sanção penal 

com as penas.  

Afigura-se como cediça a imposição de garantias ao cidadão em face da aplicação 

da pena, tendo em vista que esta constitui uma forma de controle social, exercida pelo poder 

estatal, razão pela qual o jurisdicionado carece de meios que promovam a sua ampla defesa 

em face da incidência do poder de punir. Do mesmo modo que a pena, a medida de segurança 

deve ser limitada e a sua aplicação cercada de garantias para o jurisdicionado. 

Seguindo o pensamento de Muñoz Conde, urge enfatizar que a finalidade 

preventiva conferida às medidas tem que ser limitada de algum modo, “se não 

se quer fazer do enfermo mental delinquente um sujeito de pior condição que o 

mentalmente são que comete o mesmo delito”. Este limite vem representado pelo 

princípio da intervenção mínima, pelo principio da proporcionalidade, pelo da 

legalidade e da judicialidade. E, ainda, pode-se acrescentar o princípio da igualdade, 

o da humanidade e, sobretudo, os decorrentes do Estado de Direito, como veremos 

em continuação (GOMEZ, 1991). (grifo nosso) 
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Dentre tais garantias, impondo limites ao poder de punir estatal, figura o Princípio 

da Legalidade. De acordo com o artigo 1º do Código Penal “não há crime sem lei anterior que 

o defina, não há pena sem prévia cominação legal”. 

A cominação legal de uma pena abarca também a necessidade de previsão anterior 

do limite máximo de sua duração. Qualquer cidadão possui o direito de saber, previamente, 

qual o limite máximo cominado para a duração do estado de privação de liberdade a que é 

submetido. A falta de determinação legal acerca do tempo máximo de duração da medida de 

segurança implica na violação ao referido Princípio. 

A sentença que aplica medida de segurança (que, diga-se de passagem, absolve o 

inimputável) deve proceder à individualização do tempo mínimo e máximo de duração da 

medida de segurança, ajustando-a aos princípios constitucionais. 

Dentre os argumentos utilizados para a justificação da adequação da duração 

indeterminada de tal medida, um dos mais utilizados diz respeito a seguinte questão: a 

duração indeterminada da medida advém da incerteza quanto à duração do estado de 

periculosidade. 

Conforme constatado no tópico 3.5.4.2 do capítulo segundo do presente trabalho, 

a verificação do estado de periculosidade reveste-se de grande incerta. Nas palavras de Luiz 

Flávio Gomez (1991, p. 263): 

Por último, consoante Bettiol, “estaria em contraste com o escopo das medidas 

mesmas fixar um termo máximo com antecedência, porque não é dado saber quando 

poderá durar a periculosidade criminal”. Em verdade, tudo que diz respeito ao juízo 

de periculosidade é extremamente inseguro: seja sua formulação, seja sua duração, 

seja sua cessação. Todos esses juízos são baseados em expectativas, suspeitas, 

crenças etc. Ora, se esses juízos não são confiáveis, exige o princípio da 

segurança jurídica, que é base do Estado de Direito, a fixação de um marco 

máximo seguro que limite a intervenção estatal na liberdade do homem.  

 

O conceito de periculosidade foi concebido no final do século XIX, dentro da 

escola positiva do direito penal, cujas diretrizes restaram formuladas num contexto social e 

político bastante diverso do atualmente vivenciado. O preventivismo orientador da sanção 

penal positivista não apresenta compatibilidade com o atual cenário jurídico, marcado pelo 

processo de democratização, a constituição de um Estado Democrático de Direito e pela 

proteção internacional dos direitos humanos. Acerca da aplicação das idéias de Cesare 

Lombroso, Moraes e Fridman (2004, p. 23) dissertam: 

Pode-se atribuir, ainda, o prestígio de Lombroso ao fato de suas idéias servirem à 

mentalidade racista que eclodia na Europa e na América do Norte, dando 

sustentação a procedimentos eugenísticos, como a esterilização em massa de 

indivíduos com caracteres corporais indesejáveis, que culminaram no “racismo 

científico” do III Reich: a defesa da superioridade da “raça” ariana e da superação 

dos males sociais e morais por meio do extermínio de grupos humanos étnicos 
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diferentes – negros, ciganos e judeus -, tidos como essencialmente “degenerados”. 

Outro exemplo de “degenerados”, os doentes mentais, também foram alvo de 

extermínios, assim como os cronicamente inválidos, em busca da construção de um 

“corpo germânico” que, uma vez limpo das imperfeições e doenças, sobreviveria 

purificado. (grifo nosso) 

 

Em recente julgamento do habeas corpus
43

 nº 147.343 – MG (2009/0179307-8), 

no qual figurou como relatora a ministra Laurita Vaz, o Superior Tribunal de Justiça 

considerou aplicável por analogia a garantia constitucional pertinente à vedação das penas de 

caráter perpétuo, previsto no art. 5.º, XLVII, alínea b da Constituição Federal. 

Elegendo uma alternativa para a imposição de um limite à duração máxima da 

medida, o STJ consignou que a duração da medida de segurança não deve superar o limite 

máximo da pena abstratamente cominada ao delito, bem como não pode ultrapassar o tempo 

máximo de duração das penas, qual seja de 30 (trinta) anos, previsto no artigo 75 do Código 

Penal, independentemente da cessação de periculosidade.  

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CORDE, 2007) 

dispõe em seu artigo 14 que os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência não 

serão privadas ilegal ou arbitrariamente de sua liberdade e que toda privação de liberdade 

deverá estar em conformidade com a lei. 

Considerando que inexiste previsão de tempo máximo de duração da medida de 

segurança, contrariando o disposto no artigo 5º, XXXIX da Constituição Federal (Princípio da 

Legalidade), resta possível afirmar que o preceito contido na Convenção resta violado. 

A segunda parte do mesmo artigo 14 do documento internacional de proteção dos 

deficientes (CORDE, 2007) encerra previsão de grande importância, no que se refere às 

pessoas internadas no HCTP, na medida em que determina:  

 

Os Estados Partes assegurarão que, se pessoas com deficiência forem privadas de 

liberdade mediante algum processo, elas, em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas, façam jus a garantias de acordo com o direito internacional dos 

direitos humanos e sejam tratadas em conformidade com os objetivos e princípios da 

presente Convenção, inclusive mediante a provisão de adaptação razoável. 

  

O referido artigo corrobora no sentido da identificação do portador de transtorno 

mental submetido a medida de segurança como titular de direitos, inclusive os assegurados na 

ordem internacional de proteção dos direitos humanos.   

 

 

 

                                                
43

 A ementa do habeas corpus referido foi colacionada no capítulo segundo do presente trabalho, no ítem 3.5.6. 
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4.1.2- Critério de determinação da modalidade de medida de segurança aplicável versus 

direito ao tratamento consentâneo às necessidades do portador de transtorno mental.  

 

A teor do que dispõe o artigo 97 do Código Penal, caso o inimputável pratique um 

crime cuja pena abstrata consista em reclusão, estará sujeito à aplicação da medida de 

segurança em sua modalidade detentiva, baseada no internamento nos HCTPs. Em se 

constatando a prática de um ilícito penal punido com detenção, o juiz poderá submetê-lo a 

tratamento ambulatorial.  

A vinculação entre a modalidade da medida de segurança aplicada e o tipo de 

pena abstratamente cominada ao delito praticado denota a escolha de um parâmetro judicial 

para a orientação de uma escolha que objetiva alcançar o tratamento do transtorno mental do 

infrator.  

No momento em que a escolha do instituto da medida de segurança baseia-se no 

crime praticado, verifica-se uma aproximação entre tal instituto e os ideais retributivistas de 

justificação dos fins das sanções penais.  

A concepção da medida de segurança em consonância com os ideais 

preventivistas de justificação das sanções penais decorre da consideração da inimputabilidade 

do réu. Considerando que este cometeu um ilícito penal em decorrência da ausência da 

capacidade de entender o caráter de ilicitude do fato e que, logo, não pode ser 

responsabilizado pela pratica de tal ato, a intenção legislativa consistiu em despir a medida de 

segurança de qualquer caráter retributivista. 

O retributivismo tem por escopo “retribuir o mal com o mal” (FERRAJOLI, 

2006), revestindo a pena de uma função de castigo, tendo como justificação para a aplicação 

da pena tão somente a constatação da prática de um crime. O ideal preventivista, por seu 

turno, orienta-se para o futuro, visando à consecução de um fim alheio à mera retribuição de 

um castigo. 

A partir do instante em que a aplicação da medida de segurança volta-se para o 

passado, a partir da análise do crime cometido, da sua gravidade, aproxima-se do ideal 

retributivista de orientação dos fins da sanção penal. 

O critério que se baseia na vinculação entre o tipo de pena abstratamente 

cominada ao delito e a modalidade da medida de segurança aplicada importa em violação do 

direito insculpido no artigo 2º, parágrafo único, I da lei 10. 216/2001, qual seja o de ter acesso 
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ao melhor tratamento, consentâneo com as suas necessidades.  Atenta, por consequência, 

contra a efetivação do direito à saúde, assegurado no artigo 6º da CF. 

 No plano das normas de direito internacional dos direitos humanos, resta violado 

o artigo 25 da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CORDE, 2007) que 

dispõe:  

Os Estados Partes reconhecem que as pessoas com deficiência têm o direito de gozar 

o melhor estado de saúde possível, sem discriminação baseada na deficiência. Os 

Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com 

deficiência o acesso a serviços de saúde, incluindo os serviços de reabilitação, que 

levarão em conta as especificidades de gênero. 

 

A adoção do critério que se baseia na espécie de pena abstratamente cominada ao 

delito possui o potencial, ainda, de acarretar violações ao Princípio da Proporcionalidade. Por 

meio de tal princípio, verifica-se a existência de adequação entre a natureza e gravidade do 

delito e a quantidade e qualidade da sanção penal aplicada (FERRAJOLI, 2008).   

O rol de crimes a que se comina a pena de reclusão no CP de 1984 alberga ilícitos 

que variam quanto à importância dos bens jurídicos ofendidos e/ou a gravidade da violação. 

Nessa toada, um PTM que cometesse um furto teria o mesmo destino que aquele que 

cometesse um homicídio, qual seja, a aplicação da medida de segurança em sua modalidade 

detentiva.   

 

4.2 Experiências concretas de reorientação da atenção à saúde das pessoas com 

transtorno mental autoras de delito. 

 

O presente tópico objetiva enunciar sinteticamente duas experiências relevantes 

voltadas à adequação da execução das medidas de segurança ao objetivo de assegurar o 

direito à saúde ao portador de transtorno mental autor de delito. 

O Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de sofrimento 

mental Infrator (PAI-PJ) foi criado em março de 2000. Vincula-se ao Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais, funcionando em Belo Horizonte, resultando do trabalho intersetorial entre 

Poder Judiciário, Ministério Público e Poder Executivo. 

Formado por uma equipe transdisciplinar, composta por psicólogos, assistentes 

sociais e operadores do Direito, objetiva promover o acompanhamento clínico, social e 

jurídico do inimputável submetido à medida de segurança.
44

. 

                                                
44

 Tais informações constam na “cartilha final PAI-PJ”, disponível em: 

http://www.tjmg.jus.br/corregedoria/pai_pj. 
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A equipe do PAI-PJ auxilia os juízes no processo de definição da medida mais 

consentânea às necessidades do paciente, formulando um projeto terapêutico e social para o 

mesmo, que pode ser revisto ao longo do curso da execução penal. Promove, portanto, a 

individualização da medida de segurança em todas as fases do processo criminal. 

 Caracteriza-se por romper com o modelo de execução penal das medidas de 

segurança baseado no internamento em hospital de custódia e tratamento. Orienta-se pelos 

princípios da lei 10.216/2001, de modo que os pacientes judiciários são atendidos na rede 

pública de saúde de Belo Horizonte. 

O Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator (PAILI), instituído no dia 26 

de outubro de 2006, no Estado de Goiás, inspirou-se no PAI-PJ, guardando algumas 

semelhanças em  relação ao programa precedente
45

, como, por exemplo, a intersetorialidade 

característica do seu funcionamento e o ideário consistente nos preceitos da reforma 

psiquiátrica. 

A elaboração do PAILI resultou de proposta oriunda do Ministério Público do 

Estado de Goiás, a partir de convênio firmado entre as Secretarias da Saúde e da Justiça, a 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e o Tribunal de Justiça. Do mesmo modo que o seu 

congênere, orienta-se pelos princípios da lei antimanicomial ou da reforma psiquiátrica 

(10.216/2001), propugnando o acolhimento dos portadores de transtornos mentais infratores 

(PTMI) pelos serviços de saúde pública, de modo que o prisma da execução da medida de 

segurança não se limite ao oferecimento de segurança pública. 

De acordo com tal projeto, o processo de execução da medida de segurança 

continua jurisdicionalizado, porém, em consonância com o artigo 6º da lei 10.216/2001, não 

cabe ao juiz, mas sim ao médico, a determinação da modalidade de tratamento a ser 

dispensado ao PTMI. Caberá ao juiz o dever de acompanhar o tratamento, decidindo sobre 

eventuais excessos ou desvios do mesmo. 

O PAILI subordina-se à Secretaria de Saúde do Estado. Reveste-se da função de 

executar a medida de segurança no âmbito administrativo, a qual se se limita pela obrigatória 

observação do laudo médico, bem como pela obrigação de comunicação posterior ao Juízo da 

execução acerca do regime de cumprimento da medida. Ao Ministério Público e ao juiz da 

                                                
45

 As informações referentes ao PAILI constam no livreto direcionado ao esclarecimento do programa, publicada 

pela Escola Superior do Ministério Público de Goiânia, disponível em: http://www.mp.go.gov.br. Extrai-se do 

referido documento (p.48) o seguinte excerto: “Se a medida de segurança não tem caráter punitivo – e de direito 

não tem – a sua feição terapêutica deve preponderar. Eis o argumento elementar levado à mesa de discussões. 

Muda-se o paradigma. A questão deixa de ser focada unicamente sob o prisma da segurança pública e é acolhida 

definitivamente pelos serviços de saúde pública”. 

http://www.mp.go.gov.br./
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vara de execução atribui-se a função fiscalizatória, cujo exercício revela-se salutar, na medida 

em que a proteção jurisdicional representa uma garantia para o cidadão.  

A experiência exitosa
46

 consistente na implementação de tais programas 

demonstra que, através de um sistema jurisdicionalizado, porém implementado numa 

perspectiva interdisciplinar, pautado nos princípios da reforma psiquiátrica, afigura-se como 

possível a reorientação do modelo de atenção à saúde das pessoas com transtorno mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46

 Na cartilha acerca do PAI-PJ, elaborada pelo Tribunal de Justiça de Minas gerais, aludida na nota nº 44, consta 

registro de que o índice de reincidência nos casos atendidos por tal programa, segundo dados atualizados até 

agosto de 2009, gira em torno de 2% em crimes de menor gravidade e contra o patrimônio, não havendo 

registros de reincidência em crimes hediondos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando da gênese da medida de segurança no ordenamento jurídico pátrio, o 

modelo de assistência psiquiátrica tinha o asilo como centro, figurando a internação em 

hospital psiquiátrico como uma alternativa de tratamento ao portador de transtorno mental  

consentânea à necessidades de promoção da sua saúde. 

Com a constatação da ineficácia do modelo asilar no oferecimento de tratamento 

eficaz, bem como diante da verificação que tal modelo implicava na violação de direito 

humanos e fundamentais, surgiram reformas que possuíam por escopo questionar as bases em 

que se fundava o saber psiquiátrico exercido. 

O processo de reforma psiquiátrica brasileira iniciou-se na década de 1970, 

figurando a promulgação da lei 10.216/2001 como um marco no redirecionamento do modelo 

assistencial em saúde mental. De acordo om tal diploma legislativo, a internação, em qualquer 

de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem 

insuficientes.  

Utilizando-se de pesquisa bibliográfica, contatou-se que muito embora o modelo 

de atenção em saúde mental, norteado pelas diretrizes da reforma psiquiátrica, tenha sucedido 

o antigo modelo de assistência psiquiátrica, as bases em que se funda a medida de segurança 

para tratar do inimputável continua assentada no antigo modelo asilar. 

A gênese da medida de segurança como sanção penal preventivista remonta ao 

século XIX, à Escola Positivista de Direito Penal. Em tal escola, predominava o monismo nas 

sanções penais, de modo que a medida de segurança substituía a aplicação da pena, sob a 

prerrogativa de oferecer tratamento ao delinquente.  

Tal tratamento não se submetia a limites legais e previamente estabelecidos, 

tampouco atentava para as exigências individuais de cada indivíduo tratado, o que denotava a 

concepção de uma sanção penal em consonância com os ditames de um direito penal 

antigarantista. 

Analisava-se o comportamento criminoso sob um viés determinista, 

considerando-se a doença mental como um indicativo de propensão à criminalidade. Sob tal 

concepção formulou-se o conceito de periculosidade. 

Com a evolução das idéias humanitárias, fortalecimento do movimento de 

internacionalização dos direitos humanos e de respeito à dignidade da pessoa humana, a pura 

segregação do portador de transtorno mental restou substituída pela concepção de tratamento 

e de recuperação do doente. 
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Em consonância com a concepção acerca do Estado Democrático de Direito e o 

consequente sistema de direitos fundamentais consagrado na Constituição Federal de 1988, 

deve prevalecer como fim de tal sanção penal o oferecimento de tratamento ao inimputável 

que comete um ilícito penal, englobando o ideal de ressocialização do mesmo.  

A medida de segurança, no momento em resta disciplinada como assistencial e 

preventiva, na Exposição de motivos do código penal de 1984, deve apresentar-se despida de 

qualquer fim retributivo.  

Diante da conformação dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico em 

consonância com o modelo asilar de assistência psiquiátrica, somando-se as características 

afetas às instituições carcerárias, constata-se o asseguramento, em primeiro plano, do fim de 

reafirmação do ordenamento jurídico, de satisfação da necessidade de segurança social, 

restando relegado a um segundo plano o oferecimento de um tratamento ao inimputável que 

atenda às suas necessidades psicossociais.  

Caracterizada a medida de segurança como sanção preventivista, voltada à 

consecução de um fim futuro, o não alcance da finalidade a qual foi destinada acarreta a 

ilegitimidade de tal sanção, no contexto de um modelo garantista de direito penal, por sua vez 

consentâneo ao arcabouço normativo da CF/88. 

O asseguramento do direto à saúde revela-se como exigência advinda do Estado 

Democrático de Direito, no qual o princípio da dignidade da pessoa humana reveste-se da 

natureza de fonte ética de todos os direitos fundamentais e é elencado na CF/88 como um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil. Ao direito à saúde concebe-se um caráter de 

direito humano fundamental, cuja proteção pode restar efetivada, ainda, no âmbito do sistema 

internacional de proteção dos direitos humanos. 

Considerando a imprecisão do conceito de periculosidade, corroborada pela 

inexistência de estudos que lograram comprovar a correlação entre loucura e a prática de 

crimes, revela-se necessário questionar a legitimidade da utilização da presunção da 

periculosidade como argumento justificador da inexistência de previsão de um prazo máximo 

de duração da medida de segurança. 

Considerada como uma espécie de sanção penal de caráter aflitivo, afigura-se 

adequada a aplicação às medidas de segurança, por analogia, das mesmas garantias inerentes 

às penas. Reconhecendo tal argumento, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, 

limitou à duração da medida de segurança ao máximo da pena abstratamente cominada ao 

delito praticado, bem como exarou entendimento de que o tempo de execução de tal medida 
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não pode ultrapassar o máximo de tempo previsto no Código Penal para qualquer tipo de 

pena, qual seja o de trinta anos.  

A resolução nº 5 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que 

visa adequar o cumprimento da medida de segurança aos preceitos da Lei 10. 216/2001, 

apresenta diretrizes consentâneas com o ideal de asseguramento do direito à saúde do 

inimputável submetido à medida de segurança.  

Considerando os argumentos e dados levantados no decorrer de todo o presente 

trabalho monográfico, é possível chegar à conclusão de que o tratamento concernente à 

sistematização da medida de segurança no Código Penal brasileiro ao inimputável apresenta 

dissonâncias com o modelo de atenção em saúde mental, não encontrando também guarida 

sob a ordem constitucional vigente, que preconiza a dignidade da pessoa humana como 

fundamento da República Federativa do Brasil. 

O dispositivo do Código Penal que vincula automaticamente a imposição de 

medida de segurança em sua modalidade detentiva (internamento) à prática de crimes 

abstratamente punidos com reclusão, inviabiliza a adoção do tratamento mais consentâneo às 

necessidades de saúde do PTMI, a teor do que dispõe o artigo 2º, parágrafo único, I da lei 

10.216/2001. Viola, ainda, preceitos insculpidos em documentos internacionais assinados pela 

República Federativa do Brasil, tais como a Declaração de Caracas e a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, da Organização das Nações Unidas, que visam à 

proteção dos direitos dos doentes mentais.  

A inexistência de previsão de um tempo máximo de duração ocasiona violação ao 

Princípio da Legalidade, insculpido na CF/88 e fundamento basilar do Estado Democrático de 

Direito, o que revela a inconstitucionalidade da medida de segurança.  

O caráter não terapêutico do modelo asilar resta evidenciado, ainda, diante dos 

estudos que demonstram que algumas patologias podem agravar-se em razão do isolamento a 

que é submetido o PTM no hospital psiquiátrico ou de custódia e tratamento. Nesse sentido, 

exigir a cessação de periculosidade como condição para o fim da medida de segurança 

corresponde a exigir o inexigível, se os meios que possuem o potencial de proporcionar o 

tratamento não restam oferecidos.  

Ao se falar em tratamento, de acordo com o modelo de atenção em saúde mental, 

é necessário considerar a caracterização do campo da saúde mental como transdisciplinar, 

compreendendo a relação dinâmica entre diferentes saberes.  
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ANEXOS 

 

 
Pai-PJ promove reinserção social 

Fonte: Assessoria de Comunicação Institucional do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 

Disponível em: http://www.direito2.com.br/tjmg/2008/jan/7/pai-pj-promove-reinsercao-

social. 

J., de 36 anos, cometeu um crime grave em 1995. Passou seis anos preso. Portador 

de esquizofrenia, em 2001 foi encaminhado ao Programa de Atenção Integral ao Paciente 

Judiciário Portador de Sofrimento Mental (PAI-PJ), do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 

Durante pouco mais de três anos recebeu tratamento em um hospital psiquiátrico de Belo 

Horizonte, e, após a internação, mudou-se para uma pensão, onde continuou sendo atendido 

pelo programa. Em 2007, completou a recuperação e foi liberado, por não ser mais 

considerado perigoso. Hoje, J. tem um emprego, tem onde morar, e tem amigos. A partir do 

tratamento e do acesso à cidadania, foi possível a reinserção social de um portador de 

sofrimento mental que poderia ter terminado excluído da sociedade. 

A história de J. é um exemplo de que, em 2007, o PAI-PJ teve um ano de 

crescimento e vitórias. Foram atendidas pelo programa mais 207 pessoas, número acima da 

média dos últimos anos. Esses pacientes se juntaram a outros 97 que já recebiam tratamento 

desde 2006, totalizando 304 portadores de sofrimento mental atendidos pelo TJMG 

atualmente. 

O PAI-PJ presta assistência aos portadores de doenças mentais que cometeram 

algum crime. A intervenção junto aos pacientes infratores é determinada por juízes das varas 

criminais, que, auxiliados por equipes do programa, definem qual a melhor medida judicial a 

ser aplicada. O objetivo é conjugar tratamento, responsabilidade e inserção social. 

Desde sua implantação, há oito anos, passaram pelo programa mais de 1.100 

pacientes. Dos 304 infratores com sofrimento mental atendidos atualmente, 209 estão 

cumprindo medida de segurança em casa, junto de seus familiares, trabalhando ou estudando. 

Outros 21 estão em regime de internação, sendo que 11 já exercem atividades de inclusão 

social. O Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário também presta atendimento a 

81 pessoas no sistema prisional. Elas recebem acompanhamento psicológico semanal e, em 

alguns casos, atendimento jurídico e de um assistente social. 

http://www.direito2.com.br/tjmg/2008/jan/7/pai-pj-promove-reinsercao-social
http://www.direito2.com.br/tjmg/2008/jan/7/pai-pj-promove-reinsercao-social
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Trabalho em equipe 

Cada equipe multidisciplinar do PAI-PJ é formada por um advogado, um 

psicólogo, um assistente social e um estagiário de psicologia. O programa conta atualmente 

com 8 assistentes sociais, 8 advogados, 10 psicólogos, 8 estagiários de Psicologia e 8 de 

Direito. Em 2008, a coordenação do PAI-PJ pretende voltar a contratar estagiários de 

Odontologia, para fazer workshops e atender a casos específicos. 

As equipes do programa acompanham os processos judiciais em que há casos 

indicativos de incidente de insanidade mental, ou processos já sentenciados com medida de 

segurança (medida aplicada pelos juízes aos infratores portadores de doenças mentais). Os 

integrantes do PAI-PJ realizam um estudo de cada caso para auxiliar na modulação da 

medida, traçar um projeto clínico particularizado e promover a reinserção social do 

sentenciado. O trabalho é realizado por meio de estudo dos autos, entrevistas com o paciente e 

seus familiares e discussão com a rede pública de Saúde Mental. 

Baixa reincidência 

O grande indicativo do sucesso do PAI-PJ é que, na maioria dos casos, os 

infratores atendidos pelo programa não voltam a cometer crimes. A reincidência tem ficado 

em menos de 2%. Mas verificamos que essa pequena reincidência ocorre em crimes como 

furtos, às vezes uso de drogas. “Neste ano de 2007 não tivemos nenhuma reincidência em 

crimes considerados graves, como os crimes contra a pessoa”, comemora a coordenadora do 

setor jurídico do PAI-PJ, Ana Paula de Carvalho Villela Portella. 

De acordo com o psicólogo do PAI-PJ, Fabrício Júnio Rocha Ribeiro, outro 

exemplo de sucesso está nos 209 pacientes que hoje são atendidos em casa. “São pessoas que, 

sem o programa, talvez estivessem relegadas à exclusão, mas hoje podem se tratar ao mesmo 

tempo em que convivem com familiares, trabalham e estudam”, diz ele. 

O PAI-PJ foi implantado em março de 2000 como projeto piloto do TJMG. Em 

dezembro de 2001, foi transformado em programa por meio da Portaria-Conjunta nº 25/2001. 

Em julho de 2002, foi inaugurada a Casa PAI-PJ, na Rua Guajajaras, no Centro de Belo 

Horizonte, em parceria com o Centro Universitário Newton Paiva. Além da universidade, são 

parceiros do programa a Secretaria de Estado da Defesa Social, as secretarias de Saúde do 

Estado e do Município de Belo Horizonte, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 

(Fhemig), a Escola Brasileira de Psicanálise e o Fórum Mineiro de Saúde Mental. 

 


