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“Que todos os nossos esforços estejam sempre focados no 

desafio à impossibilidade. Todas as grandes conquistas 

humanas vieram daquilo que parecia impossível.” 

(Charles Chaplin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

O tema abordado nessa monografia procura compreender a evolução histórica 

do tratamento legal dispensado às pessoas com transtornos mentais, mostrando 

primeiramente a sinopse histórica da doença mental desde o surgimento dos 

manicômios, suas regulamentações até a reforma psiquiátrica e o movimento 

antimanicomial. A presente obra também explica princípios e teorias de suma 

importância para se ter maior compreensão do mundo particular do doente mental 

assim como lhe é atribuída a medida de segurança a eles imposta e os projetos e 

planos existentes que buscam ressocializá-los e trazer-lhes dignidade. 

 

Palavras-chave: doença mental – medida de segurança – movimento antimanicomial 

– reforma psiquiátrica – periculosidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The topic covered in this monograph belongs to the Criminal Law, showing first 

the synopsis of the mental illness from the beginning of the asylums, its regulations 

until the psychiatric reform and the antimanicomial movement. The present work also 

explains principles and theories of paramount importance in order to have a better 

understanding of the private world of the mentally ill, as well as the security measure 

imposed on them and the existing projects and plans that seek to re-socialize them 

and bring them greater dignity. 

 

Keywords: mental illness - safety measure - antimanicomial movement - psychiatric 

reform – dangerousness 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde os primeiros relatos históricos há menção sobre a existência da doença 

mental no mundo. Doentes mentais seriam aqueles que não se comportavam de 

forma adequada perante a sociedade. Não havia punição criminal para os enfermos, 

visto que o tratamento para estes sempre foi um desafio para os mesmos, assim como 

para toda sociedade. 

As mais fantásticas teorias se formulam sobre o assunto desde a Antiguidade, 

em que a doença mental não era vista propriamente como uma doença, mas sim como 

uma manifestação espiritual ou até mesmo uma penalidade, como o trazido pelas 

Teorias psiquiátricas alemãs de cunho organizacionista.   

Excluídos da sociedade, os doentes mentais demoraram a receber respeito e 

serem tratados como de fato são, pessoas doentes. 

O mundo como um todo tardou para compreender que não poderia ter 

tratamento igual aos que são diferentes, não como uma forma de preconceito, mas 

uma forma de proteção a esses que necessitam de maior atenção e cuidado. Com o 

advento da Constituição da República Federativa do Brasil, no ano de 1988, os direitos 

individuais e fundamentais foram trazidos à baila de uma forma humanista, atribuindo 

aos desiguais não só um tratamento diferenciado, como uma tentativa de bem-estar 

social diante do pragmatismo jurídico. 

Portanto, o ato criminoso de um doente mental não poderia ser analisado, 

julgado igualmente ao de uma pessoa normal no ponto de vista psiquiátrico, tampouco 

sofrer as mesmas sanções penais imputadas a este.  

Como modalidade de sanção penal, as medidas de segurança buscam reduzir 

os impactos sobre o indivíduo que transgrediu a norma, tendo a intenção de viabilizar 

a sua reinserção social assim como tratamento médico adequado para que este venha 

ter uma vida minimamente digna.  

Dessa forma, tem-se em vista uma redução significativa na permanência do réu 

(interno) no interior do sistema prisional, já que através da medida de segurança, 

independente do delito cometido e de sua pena, este poderá vir a ter sua penalidade 

reduzida e permanecer recluso pelo período de 1 a 3 anos enquanto estiver sobre os 

cuidados de seu tratamento psicológico.  
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Assim, nota-se a necessidade de melhor compreensão sobre o tema da 

inimputabilidade ou irresponsabilidade do doente mental, acerca da aplicabilidade da 

medida de segurança, visto o fato de vigorar o Estado Democrático de Direito. Além 

disso, com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, há 

a postulação de princípios fundamentais ao Estado Democrático de Direito e de suma 

importância à defesa dos direitos e garantias dos doentes mentais, como por exemplo 

o Princípio da Dignidade Humana. 

Por isso, levando em conta a responsabilização penal do portador de doença 

ou transtorno mental, ou como vem descrito no Código Penal, apenas, doente mental, 

se demonstrará que o tratamento psiquiátrico e a busca por melhor qualidade de vida 

seja em hospitais de custódia, ou serviços terapêuticos com assistência de programas 

do governo são a melhor alternativa de retirar o esquecimento desses, lhes dando 

dignidade e lutando por sua socialização, mesmo quando estes sofrerem penalidades 

por seus crimes cometidos.



 
 

 

 

CAPÍTULO I - SINOPSE HISTÓRICA DA DOENÇA MENTAL 

 

A loucura sempre existiu.  No entanto, o doente mental recebe tratamento 

diferente dos demais, este, caso pratique conduta delituosa, ficará sujeito à 

medida de segurança, e se menor de 18 anos, fica sujeito às normas 

estabelecidas na legislação especial. Os doentes mentais se diferem dos 

inimputáveis, vez que esses são isentos de pena.  

A loucura de fato só passou a ser conhecida após o fim do surto da lepra 

que devastou as cidades Europeias durante a Idade Média. Foucault cita em seu 

livro História da Loucura1,que por conta da enfermidade foi necessária a criação 

de casas de cuidados aos leprosos, ou seja, leprosários que na verdade se 

tratavam de acomodações aos enfermos e da mesma forma serviam como uma 

maneira de excluir esses enfermos da sociedade. 

Com o passar do tempo a enfermidade perdeu a sua força de 

contaminação, não por conta dos cuidados recebidos pelos doentes em seus 

leprosários, mas sim pelo fim das Cruzadas e dessa forma o fim do contato direto 

com os lugares que tinham maior foco com a enfermidade e maior força de 

transmissão. 

Com o fim da enfermidade, os leprosários que eram casas de cuidado 

construídas com a intenção de não apenas cuidar dos enfermos como de 

também excluir estes do contato direto com a sociedade perdem a sua função, 

se transformando em ambientes absolutamente vazios e sem destinação 

conforme Foucault cita na sua obra História da Loucura (1978 p. 06): 

“Desaparecida a lepra, apagado (ou quase) o leproso da memória”, 

 

Essas estruturas permanecerão. Frequentemente, nos mesmos locais, 

os jogos da exclusão serão retomados, estranhamente semelhante aos 

primeiros, dois ou três séculos mais tarde. Pobres, vagabundos, 

presidiários, e “cabeças alienadas” assumiram o papel abandonado 

pelo lazarento, e veremos que salvação se espera dessa conclusão, 

para eles e para aqueles que o excluem. Com um sentido inteiramente 

                                                           
1 FOUCAULT, M. - História da Loucura na Idade Clássica, SP: Perspectiva, 1978. 



 
 

 

 

novo, e numa cultura bem diferente, as formas subsistirão – 

essencialmente, essa forma de partilha rigorosa que é a exclusão 

social, mas a reintegração espiritual”. 

 

Conforme se pode analisar no texto acima do autor, os leprosários não 

ficariam vazios por muito tempo, logo serviriam para uma nova destinação, uma 

nova exclusão social daqueles que por serem diferentes dos demais não 

mereceriam viver harmoniosamente na sociedade.  

Os leprosários serviriam como ferramenta de exclusão aos que eram 

considerados marginalizados da época, serviriam inicialmente aos portadores de 

doenças sexuais, assim como também posteriormente aos de doenças mentais, 

visto que diversas vezes na história essas enfermidades se misturam, se 

confundem.  

No entanto, vale ressaltar que logo as doenças sexuais tomariam maior 

notoriedade no âmbito dos médicos da época, diferente das doenças mentais, 

fazendo com que essas logo fossem encaminhadas a hospitais direcionados aos 

cuidados dessas doenças, deixando os esquecidos, no caso os doentes mentais 

como residentes definitivos em sua maioria dos antigos leprosários.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO II - O SURGIMENTO DOS MANICÔMIOS   

 

As casas de exclusão aos doentes mentais podem ser encontradas já no 

Oriente, na localidade do Fez, em Marrocos, assim como na Europa, em que 

surgem de fato a denominação de hospício, tendo o primeiro deles surgido na 

Espanha, e posteriormente se disseminado por toda Europa. Tendo dessa forma 

os leprosários na época sem função e vazios agora destinados aos doentes 

mentais em sua maioria, porém, não a apenas esses, como também a outros 

marginalizados da época.  

Logo a doença mental seria considerada a nova lepra, o novo mal do 

século. Foucault cita em sua obra História da Loucura (1978) que a loucura 

estava ligada na paisagem imaginária da Renascença. Tendo como lugar 

privilegiado o Nau dos Loucos, que seria algo como um estranho barco que 

desliza ao longo dos calmos rios da Renânia e dos canais flamengos, em que 

em suma se tratavam de grandes viagens simbólicas em busca de seus destinos 

e suas verdades interiores. 

Podemos citar a Narrenschiff, de Brant, em que tinha como seus 

tripulantes os doentes mentais, loucos que eram expulsos, esquecidos em suas 

cidades e viajavam trabalhando na Nau dos Loucos.  

Os doentes mentais eram utilizados como meio de os retirarem da 

vagabundagem e de o tornarem úteis. Depois que já não tinham mais serventia, 

eram abandonados novamente pelos marinheiros em outras cidades.  

Essas embarcações eram bastante comuns e conhecidas nos portos, pois 

apesar de usarem os doentes mentais para trabalho, era um meio real de dar 

convívio social, mesmo que por pouco tempo, para esses que eram tão 

esquecidos e excluídos socialmente, e também de assim, os fazer sentirem úteis, 

necessários. 

Innes cita (2010, p. 09): 

 

“Em 400 a.C., o famoso médico grego Hipócrates descreveu 

uma série de transtornos mentais similares àqueles 

reconhecidos hoje, e defendeu energicamente os direitos legais 



 
 

 

 

dos cidadãos com perturbações mentais. Nessa época, as leis 

de Atenas reconheciam os direitos dos deficientes mentais em 

assuntos cíveis, mas deixavam de fazê-lo se fossem culpados 

de crimes graves”. 

 

 Como se pode observar, as primeiras definições do que poderia ser 

considerado como loucura já existiam antes mesmo de Cristo, no entanto, como 

podemos observar de acordo com a citação de Innes, ainda não existia um 

conceito do que era loucura. Havia apenas um tratamento diferenciado para 

aqueles que possuíam um jeito, maneira, distinta de se comportar e pensar dos 

demais, que não se enquadravam perfeitamente aos moldes da sociedade. Essa 

forma diferente de se comportar e pensar dos demais, eram denominadas como 

“paranoias”. 

  

Foucault cita (1978, p.15): 

“E eis que nos últimos anos do século esta grande inquietude 

gira sobre si mesma: o desatino da loucura substitui a morte e a 

seriedade que a acompanha”. 

 

 Faz-se notório que após o fim do surto de lepra, o maior medo da 

população deixa de ser o da morte e passa a ser sobre o novo mal do século, 

passa a ser sobre essa inquietação, sobre a loucura. Medo esse que só crescia, 

visto o desconhecimento de suas causas. No passado, o medo constante da 

morte causava a loucura, como no caso dos leprosos em momento anterior, no 

entanto, agora o medo de enlouquecer e mais ainda, disso poder acontecer a 

qualquer momento, a qualquer um, que causava aflição nas pessoas, tamanha 

aflição que numa súbita inversão de valores podia causar a morte. 

 Aqueles que possuíam os sintomas dessa enfermidade eram 

encaminhados ao denominado hospício, no entanto, quando chegavam lá, não 

possuíam o menor acompanhamento médico, muito menos acompanhamento 

médico especializado sobre transtornos psíquicos. Quando não abandonados, 



 
 

 

 

eram colocados aos cuidados de religiosos, que prestavam auxilio sem o menor 

conhecimento técnico, e que muitas vezes confundiam um mal psíquico, com um 

problema espiritual, visto que transtornos mentais eram vistos frequentemente 

como um possível mal espiritual, uma intervenção demoníaca como ocorre até 

em alguns casos nos dias atuais.  

Posteriormente, depois de muito o que se temer sobre a tal inquietação, 

somente no século XVII a classe médica para de ignorar os enfermos e começa 

a se interessar e produzir os primeiros conhecimentos médicos específicos a 

respeito do assunto, fazendo com que finalmente começassem a ser derrubados 

os mitos de intervenção demoníaca no lugar de um transtorno psíquico.  

 

Segundo Pessoti (1996, p. 30): 

Postula-se então, que a essência da alienação é um distúrbio de 

alguma função ou estrutura orgânica. E é sobre tal distúrbio que 

deve agir o trabalho terapêutico. Mas o conhecimento da 

fisiologia do encéfalo é precário, ainda que sua macroanatomia 

já seja razoavelmente conhecida, já desde Versálio, pelo menos. 

As alternativas que restam são duas: uma consiste em postular 

uma lesão anatômica ou funcional de um encéfalo e que as 

necropsias não confirmam com segurança; outra consiste em 

presumir o desarranjo de alguma mente ou faculdade do espírito, 

ou faculdade mental, um desarranjo identificado por 

manifestações comportamentais específicas, tomadas como 

sintomas. 

 

Dessa forma, a alienação surge como doença. No entanto, nota-se que o 

entendimento específico sobre os transtornos psíquicos ainda era restrito. Tendo 

ainda o autor explicado os notáveis sintomas desse novo mal como ilusão, erro 

de raciocínio e alucinações, porém, o mais marcante de todos era o delírio, visto 

que era o único que realmente diferenciava uma mente doente de uma mente 

sadia, visto que as outras características podiam acontecer também em qualquer 

homem considerado normal. 



 
 

 

 

Nos séculos XVII e XVIII, o delírio seria fator determinante para a loucura, 

característica que se busca explicação, e por isso gerou a criação de modelos 

teóricos como iatroquimico, pneumático e iatromecânico a fim de desmembrar 

tal característica, que marcara a ciência. 

A iatroquímica seria a primeira teoria acerca das doenças mentais, tirando 

o mito de que se trataria de alguma manifestação demoníaca e dando à 

enfermidade o devido conceito de doença. Dessa forma, a loucura passa a ser 

entendida uma alteração dos sais no corpo, como sal sidérico, enxofre e 

mercúrio. Tendo as devidas alterações desses sais no corpo, o indivíduo 

desenvolveria então os primeiros sintomas da loucura. É dentro da iatroquimíca 

ainda que se dá pela primeira vez a compreensão de que a causa da melancolia 

seriam as mudanças de humores passadas pelos enfermos.  

Já o modelo pneumático, que carregava grande influência da filosofia de 

Descartes e da doutrina dos espíritos animais, afirmava que as partículas de 

sangue se encaminham ao cérebro do enfermo, chegando lá causariam uma 

certa pane que teria como resultado os delírios sofridos pelos enfermos.  

Quando se fala da teoria pneumática pode ser citado ainda Thomas Willis, 

que acreditava que a loucura seria resultado de lesões que os espíritos 

causavam na alma dos enfermos. Podendo ser assim para ele a loucura 

separada em três formas: a melancolia, a mania e a própria loucura. 

O que se pode compreender é que para as duas teorias acima citadas a 

loucura não deixaria lesões na estrutura cerebral e sim teria seu ponto inicial em 

sua maioria através de problemas emocionais.  

O modelo iatromecânico entenderia que a loucura seria resultado de 

tensões exageradas nas fibras cerebrais.  

Após o desenvolvimento dessas teorias, a loucura finalmente passa a ser 

enfrentada pela teoria médica, através da psicopatologia que, acreditava-se era 

resultado da desordem mental. Disso resulta a transformação de asilos, antes 

meramente abrigo de idosos, em manicômios servindo igualmente para os 

doentes mentais. Agora, ao invés de religiosos, eram médicos que prestavam 

auxílio aos enfermos. 



 
 

 

 

Posteriormente, tivemos as principais teorias vindas de Freud. Freud foi o 

criador de teorias como o Complexo de Édipo em que haveria desejo sexual 

sublimado entre mãe e filho, havendo também, no complexo descrito uma 

competição pelo amor da mãe no relacionamento do filho com o pai. Freud 

também desenvolveu a mais famosa de suas teorias de que o inconsciente teria 

3 distinções que seriam o ego responsável pelo nosso comportamento com a 

realidade, o superego responsável pelos conceitos que nos cercam e o nosso 

entendimento sobre eles e o mundo e o id responsável pelo nosso prazer animal, 

ou seja, pelos nossos instintos.  

 Dessa forma, os doentes mentais começavam a ter visibilidade social, 

trazendo assim a necessidade de haver abordagens não apenas na Medicina, 

mas também na psicologia. Tal ampliação da compreensão sobre a loucura teria 

suas repercussões no âmbito do Direito.  

Passa-se, enfim, a entender-se que, agora seria necessário existir normas 

legais para defender esses indivíduos considerados diferentes e passa-se, 

também, a estabelecer que quando necessário os loucos deveriam ser punidos 

criminalmente por seus atos.  Até aquele momento não existia nenhuma 

diferenciação no tratamento destes com os demais, até mesmo pelo fato dos 

doentes mentais serem aqueles excluídos e esquecidos pela sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO III - O SURGIMENTO DAS REGULAMENTAÇÕES 

 

 O surgimento das regulamentações aparece de maneira mais sistemática 

na legislação romana. Necessário frisar, também, as Leis de Manu e o Código 

de Hamurabi, embora fossem codificações muito rudimentares para os padrões 

atuais, pois previam até mutilações aos infratores, foram, no entanto, 

significativas para a compreensão do infrator doente mental ao longo da 

evolução histórica. 

 A importância tanto do Código de Hamurabi quanto das Leis de Manu foi 

enxergar o avanço da legislação de regência quanto aos doentes mentais, que 

em suas conceituações eram possuidores de entidades malignas, não podendo 

ser objeto de cuidados legais.  

  O Direito Canônico não imputava delinquência aos doentes mentais, 

embora aplicasse sanções desumanas, supondo que eles fossem portadores de 

espíritos demoníacos, por isso eram encarcerados em masmorras, chegando 

mesmo a levá-los à morte. 

 No século XVIII, com Philipe Pinel, buscou-se uma reforma no tratamento 

do doente mental, visto que se fecharam os hospitais onde os doentes eram 

mantidos encarcerados, promovendo-se a transferência dessas pessoas para 

casas de tratamento em condições mais brandas, afastando-se a ideia de 

demonização para um enfoque moralista. Em outras palavras, o louco era um 

ser sem regras morais, para isso seria necessária a criação de um controle 

social. 

No Brasil, seguia-se o contido nas Ordenações Filipinas, que segundo 

Dotti, doutrinador criminal, ensinavam que o louco não poderia responder pelo 

crime, haja vista não demonstrar a capacidade de possuir dolo e/ou culpa, já 

apontando para o conceito atual de inimputabilidade. Mencionava o 

desenvolvimento mental incompleto no capítulo da responsabilidade penal, 

aplicando a pena integralmente aos maiores de 20 anos, deixando ao critério do 

julgador a redução do castigo quando se tratasse de infrator com idade entre 17 



 
 

 

 

e 20 anos, tendo este que ponderar, no caso concreto, as circunstâncias e as 

maneiras com que o crime fora cometido, além da avaliação da pessoa do 

menor, podendo este receber a pena integral, de acordo com tal critério, mas 

sendo vedada a pena de morte, abrindo–se espaço para substituição da pena. 

 Até o Século XVIII não havia uma preocupação em ordenar a questão do 

doente mental como um objeto a ser claramente definido. Foi a partir de 1893 no 

Projeto do Código Penal Suíço, que Karl Stoos evidenciou “a consciência 

dogmática da existência de uma categoria de sanções criminais como algo 

diferente das penas despontou com o Projeto do Código Penal Suíço, 1893, com 

Karl Stoos e o Contraprojeto de Von Liszt e Kahls em 1911”.  

No Brasil, a partir de 1940, com o novo Código Penal, a legislação passa 

a adotar a nova sanção penal – medida de segurança, está entendida como 

complemento ou substitutivo da pena, a concepção era do duplo binário, sistema 

pelo qual o semi-imputável cumpriria inicialmente a pena privativa de liberdade 

e, ao seu final, se mantida a presença da periculosidade, seria submetido a uma 

medida de segurança, e esse sistema perduraria até a reforma da parte geral de 

1984. 

Com a reforma penal de 1984, excluiu-se a medida de segurança para o 

imputável – sujeito apenas à pena, permanecendo a aplicada ao semi-imputável 

e ao inimputável, e devendo ser cumprida na forma de internação em hospital de 

custódia e tratamento psiquiátrico ou tratamento ambulatorial, sendo o sistema 

vicariante, ou seja, pena ou medida de segurança, nunca as duas sanções no 

mesmo processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO IV - REFORMA PSIQUIÁTRICA 

 

A reforma psiquiátrica começa a ter notoriedade nos anos 70, com Franco 

Basaglia, em Trieste, Itália através da Lei 180, mais tarde incorporada a Lei da 

Reforma Sanitária da Itália, que visava não só o fechamento de todos os 

manicômios como a proibição de construção de novos. Basaglia acreditava na 

ideia de que é possível haver uma nova espécie de proteção, que oferece 

cuidados reais aos enfermos e faça com que eles consigam se socializar sem 

estarem acorrentados com o cruel modelo antigo. 

Essa reforma psiquiátrica surgida na Itália, logo trouxe influência ao Brasil 

que já vinha discutindo sobre a forma dos cuidados com o doente mental, se 

haveriam outras maneiras de não apenas os excluírem da sociedade, mas de os 

ressocializarem.  

Em 1978, no Rio de Janeiro, finalmente acontece o movimento dos 

trabalhadores da Divisão Nacional de Saúde Mental (DINSAM), que faz 

denúncias sobre as condições de quatro hospitais psiquiátricos da DINSAM e 

coloca em xeque a política psiquiátrica exercida no país. 

Em que há o entendimento que a violência passada pelos doentes 

mentais nos manicômios na verdade seria um reflexo da violência passada pelos 

vulneráveis ao poder autoritário do Estado.  

A reforma psiquiátrica vem juntamente com a reforma sanitária como cita 

Arouca (1988:2): 

A Proposta da Reforma Sanitária Brasileira representa, por um lado, a 

indignação contra as precárias condições de saúde, o descaso 

acumulado, a mercantilização do setor, a incompetência e o atraso e, 

por outro lado, a possibilidade da existência de uma viabilidade técnica 

e uma possibilidade política de enfrentar o problema. 

 

Em 1986 aconteceu a 8 ª Conferência Nacional de Saúde quando surgiu 

a ideia de criação de um sistema único de saúde universal que seria mais 

igualitário e participativo. A partir daí foram tomadas várias iniciativas para o 

alcance desse objetivo como a Constituição Federal Brasileira, promulgada, em 



 
 

 

 

5 de outubro de 1988. Esta possui uma seção exclusiva para a questão da saúde 

(Art.196 a Art. 200) na qual consolida-se a universalização da assistência, a 

integralidade da atenção à saúde - realizada por ações de promoção, prevenção, 

cura e reabilitação -, o reconhecimento do direito e necessidade da participação 

da comunidade na gestão do sistema - através do Conselho de Saúde -, a 

hierarquização, a equidade e a descentralização do sistema - com comando 

único em esfera de governo. 

Um modelo de atenção coerente com as diretrizes da Constituição 

pressupõe o fortalecimento do poder público, capacitando-o a implementar 

políticas de impacto articuladas e integradas nas diversas áreas, buscando 

melhoria na qualidade de vida. A saúde, dessa forma, passa a ser entendida de 

forma ampla, determinada socialmente e, portanto, como sendo fruto de políticas 

de governo que promovam condições adequadas de vida ao conjunto da 

população. Este modelo principia a descentralização e a configuração de um 

verdadeiro poder local de caráter público e, portanto, permeável ao controle por 

parte da população. 

Todos esses avanços foram originados pelo movimento de Reforma 

Sanitária. Ao mesmo tempo que o movimento de reforma psiquiátrica se articula 

ao de Reforma Sanitária, ele continua com suas atividades questionadoras e 

transformadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO V - O MOVIMENTO DA LUTA ANTIMANICOMIAL  

 

 Na década de 80, ocorrem vários encontros de preparação para a I 

Conferência Nacional de Saúde Mental (I CNSM), que ocorreu em 1987 e 

recomenda a priorização de investimentos nos serviços extra-hospitalares e 

multiprofissionais como oposição à tendência hospitalocêntrica. 

 No final de 1987 realiza-se o II Congresso Nacional do MSTM em Bauru, 

no qual se concretiza o Movimento de Luta Antimanicomial e é construído o lema 

‘por uma sociedade sem manicômios. Nesse congresso amplia-se o sentido 

político-conceitual acerca do antimanicomial. 

 Enfim, a nova etapa consolidada no Congresso de Bauru, repercutiu em 

muitos âmbitos: no modelo assistencial, na ação cultural e na ação jurídico-

política. No âmbito do modelo assistencial, esta trajetória é marcada pelo 

surgimento de novas modalidades de atenção, que passaram a representar uma 

alternativa real ao modelo psiquiátrico tradicional. (Amarante, 1995:82) 

 Nesta trajetória é elaborado o Projeto de Lei 3.657/89, conhecido como 

Lei Paulo Delgado, que contém três pontos: detém a oferta de leitos manicomiais 

financiados com dinheiro público, redireciona os investimentos para outros 

dispositivos assistenciais não manicomiais e torna obrigatória a comunicação 

oficial de internações feitas contra a vontade do paciente oferecendo pela 

primeira vez um instrumento legal de defesa dos direitos civis dos pacientes. 

(Bezerra, 1992: 36) 

 Em 1990, a conferência ‘Reestruturación de la Atención Psiquiátrica en la 

Región, promovida pelas Organizações Panamericana e Mundial de Saúde 

(OPS/OMS), Caracas, proclama a necessidade premente de reestruturação 

imediata da assistência psiquiátrica pela adequação das legislações dos países 

de forma que assegurem o respeito dos direitos humanos e civis dos pacientes 

mentais e promovam a reorganização dos serviços que garantam o seu 

cumprimento (CRP, 1997: 26) Essa conferência tem como ponto principal 

demarcar a crescente tendência internacional de superação dos velhos modelos 

de psiquiatria e reforma psiquiátrica. 



 
 

 

 

 O Brasil é signatário dessa Conferência, comprometendo-se com seus 

objetivos. Além da Conferência de Caracas, há um outro documento político 

adotado pela Organização das Nações Unidas: “Princípios para a proteção de 

pessoas com problemas mentais e para a melhoria das Assistência à Saúde 

Mental”, que visa assegurar os direitos da pessoa portadora de sofrimento 

mental, tratando-a, dessa forma, como cidadã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO VI - BARBACENA E SEU HOLOCAUSTO. 

 

            O manicômio de Barbacena, também como conhecido como Colônia, foi 

o maior do Brasil e recebia aqueles que por algum motivo deveriam ser excluídos 

da sociedade. Muitos não eram loucos de fato, mas também para lá passaram a 

ser encaminhadas pessoas que queriam ser escondidas e esquecidas, tais como 

jovens grávidas antes do casamento, mulheres estupradas por seus patrões, 

homossexuais e até mesmo crianças inquietas. 

 As pessoas chegavam a Barbacena, município de Minas Gerais através 

do que foi apelido por Guimarães Rosa como “trem doido” e na maioria das vezes 

após entrarem, não saiam mais de lá. 

 Mais de 60 mil pessoas morreram no Colônia. Vítimas não somente do 

descaso estatal e de seus familiares, como também de maus tratos. Muitas 

vezes estes eram colocados nus no pátio do manicômio e muitas vezes não 

possuíam nem mesmo água potável para beber, tendo o esgoto que cortava o 

pátio como a sua única fonte para matarem a sede, assim como também não 

havia o que comer, existindo relatos de pacientes que passaram a comer 

animais, como ratos, não por estarem totalmente entregues a doença mental, 

mas como única forma de sobrevivência. 

 Muitos dos internos trabalhavam durante todo o dia sem receber nada por 

isso. Faziam plantações, limpezas de pastos, mão-de-obra em conserto de vias 

públicas sem receberem nenhum tipo de pagamento pelo serviço, podendo este 

ser comparado a condições análogas à escravidão. 

 Não existia nenhum tipo de cuidado preventivo e nem de tentativa de 

ressocialização com os doentes, estes quando incomodavam ou manifestavam 

atitudes ligadas a doença passavam por práticas unicamente contentivas, como 

maior isolamento em solitárias, utilização de camisas de força, choques elétricos 

e até mesmo lobotomia2.   

 

                                                           
2 Lobotomia, também conhecida como leucotomia, é uma psicocirurgia, ou seja, é uma 

intervenção cirúrgica no cérebro em que são seccionadas as vias que ligam os lobos frontais ao 
tálamo e outras vias frontais associadas. Foi utilizada no passado em casos graves de 
esquizofrenia 



 
 

 

 

 Cita Arbex (2013. p. 92): 

“A cirurgia foi feita em 78, quando uma parte do cérebro do menino foi 

retirada. A intervenção tem finalidade de seccionar a as vias que ligam 

os lobos frontais ao tálamo. O procedimento foi utilizado no Colônia 

com o objetivo de conter a agressividade e fazer surtos cessarem. O 

paciente ficou bem, mas muitos doentes passaram a vegetar após a 

cirurgia”. 

 

 As mulheres que ficavam grávidas usavam a técnica de repelente 

humano, que se tratavam de passarem suas próprias fezes em seus corpos a 

fim de desse modo não sofrerem maus-tratos de agentes durante a sua gravidez, 

quando os seus filhos enfim nasciam na Colônia eram retirados em pouco tempo 

de seus braços e entregues a adoção, na maioria das vezes, essas mulheres 

nunca mais teriam nenhuma notícia da criança. 

 O descaso era tanto que os internos possuíam péssimas condições de 

higiene, condições essas que aliadas a subnutrição causavam mortes a muitos 

deles. Os corpos que se acumulavam no pátio começaram a ter maior serventia 

e o descaso se transformou em interesse financeiro diante da desgraça e 

fatalidade alheia, os corpos serviram como forma de ganhar dinheiro. Muitos 

desses corpos foram encaminhados, vendidos, para universidades de Medicina 

sem a menor identificação, como se fosse a venda de uma simples mercadoria 

e não um ser humano, uma vida. 

 Cita Arbex (2013. p. 76): 

“Além daqueles trinta cadáveres, outros 1.823 foram vendidos pelo 

Colônia para dezessete faculdades de medicina no país entre 1969 e 

1980.  Como a subnutrição, as péssimas condições de higiene e de 

atendimento provocaram mortes em massa no hospital, onde registros 

da própria entidade apontam dezesseis falecimentos por dia, em 

média, no período de maior lotação. A partir de 1960, a disponibilidade 

de cadáveres acabou alimentando uma macabra indústria de venda de 

corpos”. 

 



 
 

 

 

 No Colônia de Barbacena, no entanto, ainda há antigos internos 

sobreviventes. Internos esses que até hoje sofrem as consequências dos maus 

tratos passados dentro do que foi a maior barbárie do Brasil, que necessitam de 

cuidados até os dias atuais. A maioria desses abandonados e esquecidos 

também por seus familiares vivem atualmente com a contribuição do governo, 

em residências terapêuticas que são casas de moradia destinada a pessoas com 

longas internações que não possuem possibilidade de retornar para suas 

famílias, assim como, por não possuírem capacidade laborativa recebem 

benefício de prestação continuada do governo através do programa “De volta 

para casa” em que recebem uma quantia financeira para poderem ter o mínimo 

de independência e poderem viver agora com o mínimo de dignidade que lhes 

fora retirada nos anos de internação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO VII - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  

 

Um dos maiores princípios defensores dos direitos dos doentes mentais 

é o princípio da dignidade humana e temos por dignidade da pessoa humana a 

qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do 

mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 

assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 

desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para 

uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa 

corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão dos 

demais seres humanos. 

A dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso III da 

Constituição Federal, constitui um dos fundamentos do Estado Democrático de 

Direito, inerente à República Federativa do Brasil. Sua finalidade, na qualidade 

de princípio fundamental, é assegurar ao homem um mínimo de direitos que 

devem ser respeitados pela sociedade e pelo poder público, de forma a preservar 

a valorização do ser humano.  

Sendo a dignidade da pessoa humana um fundamento da República, a 

essa categoria erigido por ser um valor central do direito ocidental que preserva 

a liberdade individual e a personalidade, portanto, um princípio fundamental 

alicerce de todo o ordenamento jurídico pátrio, não há como ser mitigado ou 

relativizado, sob pena de gerar a instabilidade do regime democrático, o que 

confere ao dito fundamento caráter absoluto. 

Cita Flávia Piovesan (2000, p. 54): 

A dignidade da pessoa humana, (...) está erigida como princípio matriz 

da Constituição, imprimindo-lhe unidade de sentido, condicionando a 

interpretação das suas normas e revelando-se, ao lado dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, como cânone constitucional que incorpora 

“as exigências de justiça e dos valores éticos, conferindo suporte 

axiológico a todo o sistema jurídico brasileiro. 



 
 

 

 

 

Nesse viés, leciona ainda a autora (2004, p. 92): 

É no valor da dignidade da pessoa humana que a ordem jurídica 

encontra seu próprio sentido, sendo seu ponto de partida e seu ponto 

de chegada, na tarefa de interpretação normativa. Consagra-se, assim, 

dignidade da pessoa humana como verdadeiro princípio a orientar o 

Direito Internacional e o Interno. 

 

Logo, a dignidade da pessoa humana, se tomada como fundamento da 

República, princípio fundamental do ordenamento pátrio, norte constitucional, 

mínimo de direitos que garantem uma existência digna, não pode ser relativizada 

por constituir valor absoluto, vez que, nessa hipótese, o indivíduo é protegido por 

ser colocado em contraposição à sociedade ou ao Poder Público, portanto, em 

situação de vulnerabilidade.  

 O princípio da dignidade humana é de suma importância aos doentes 

mentais, vez que é através dele que se asseguram os mínimos cuidados aos 

doentes, cuidados estes quase sempre esquecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO VIII - O PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

 

A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo 5º, caput, sobre o 

princípio constitucional da igualdade, perante a lei, nos seguintes termos:  

 

Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes.  

 

O princípio da igualdade prevê a igualdade de aptidões e de 

possibilidades virtuais dos cidadãos de gozar de tratamento isonômico pela lei. 

Por meio desse princípio são vedadas as diferenciações arbitrárias e absurdas, 

não justificáveis pelos valores da Constituição Federal, e tem por finalidade 

limitar a atuação do legislador, do intérprete ou autoridade pública e do particular.  

O princípio da igualdade pressupõe que as pessoas colocadas 

em situações diferentes sejam tratadas de forma desigual: “Dar 

tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os 

iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas 

desigualdades”. (NERY JUNIOR, 1999, p. 42). 

 

Dito isso, por isso o princípio é tão importante para as pessoas com 

doenças mentais, visto que ele busca trazer uma igualdade aos diferentes, ou 

seja, mesmo quando se é necessário tratar desigualmente os desiguais, os 

diferentes, que necessitam de cuidados específicos. 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO IX - A TEORIA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO 

A Teoria do Direito Penal do Inimigo, idealizada por Gunter Jakobs, 

defende a criação de um Direito Penal diferenciado, voltado para punir 

criminosos que se afastam do ordenamento jurídico e não oferecem garantias 

de que se portaram novamente de acordo com a norma. 

Desse modo, essas pessoas por não oferecem garantias de reintegração 

a sociedade não deveriam viver em liberdade nela, visto que representam um 

perigo a todos por não possuírem controle sobre si mesmas. 

A teoria, no entanto, é exagerada e cruel, não devendo ser aplicada visto 

que fere princípios constitucionais já que todo o indivíduo é merecedor de se 

reintegrar, independentemente de seu ato criminal, visto que não há homem que 

não possa ser ressocializado. 

No entanto, é necessário maior apoio estatal para dar seguridade a esses 

que necessitam de cuidados especiais para que possam se regenerar e 

posteriormente não cometerem mais os mesmos erros, visto que possuem o livre 

arbítrio de assim como infringir a lei, também a segui-la e respeitá-la.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO X - DAS CONDIÇÕES JURÍDICAS ATUAIS DAS PESSOAS COM 

DOENÇAS MENTAIS E DO TRATAMENTO DO ESTADO PARA COM O 

CRIMINOSO 

 Um dos postulados que dão liga ao conceito democrático da atual 

Constituição da República, promulgada em 1988, é a isonomia. Este preceito 

constitucional não invoca o sentido literal da igualdade, mas o seu conceito mais 

nuclear, de modo que a isonomia deve ter por termômetro os fins que se deseja 

alcançar. 

 É dizer que, numa sociedade igualitária, não se busca o tratamento igual 

à todos, mas sim o tratamento adequado para que se alcancem as condições -

dentro das possibilidades de fato - o mais isonômicas possíveis.  Tratar 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas 

desigualdades, portanto, é o norte para a aplicação do preceito fundamental. 

 Neste esteio, no que se refere aos inimputáveis sob avaliação da justiça 

penal, é que a lei fez prever um tratamento próprio. Antes de discorrer sobre este 

tratamento especial, vale sublinhar sumariamente o que é inimputabilidade para 

fins penais. 

 Nosso sistema penal adota a teoria tripartite do crime, segundo a qual, 

para considerar um fato como criminoso, é necessário avaliar três conjuntos 

elementares: tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Este último é o que 

interessa para o assunto em questão. 

 É dentro da culpabilidade que se avalia a imputabilidade do agente, isto 

é, a sua capacidade de reconhecer os elementos do mundo ao seu redor, 

conjugá-los com os costumes e leis da sociedade da qual faz parte, e dirigir suas 

ações de modo adequado. 

 Inexistindo uma destas capacidades, não pode ser exigido deles a mesma 

condução das suas ações como se exige de quem está em perfeita condições 

mentais, do contrário haveria a imposição das mesmas regras à situações 

dotadas de diferenças espinhais, violando a isonomia. 



 
 

 

 

 O Código Penal, portanto, é claro em sua redação, ao prelecionar: 

 

TÍTULO III 

DA IMPUTABILIDADE PENAL 

Inimputáveis 

        Art. 26 - 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. 

 

 É definido, assim, que não cabe aplicação de pena àquele possuir alguma 

espécie de oligofrenia que afete sua conduta uma vez prática e subsumida à um 

tipo penal. 

 No entanto, não basta apenas que o sujeito possua uma doença ou 

retardo mental, sendo preciso ainda que exista um nexo causal direto entre ela 

e a ação proibida na lei penal. Para exemplificar, uma pessoa com traços de 

autismo não terá sua inimputabilidade reconhecida quando tratar-se de 

acusação de chefia de uma organização criminosa complexa, ao passo que esta 

mesma pessoa poderá ter sua inimputabilidade reconhecida caso tenha se 

omitido numa situação de perigo. 

 Isso porque o autismo nada terá haver com o planejamento e 

direcionamento contínuo de uma organização criminosa, em cuja a condução 

racional do agente será preponderantemente a racional, havendo a correta 

interpretação dele de todos os elementos sociais, o perfeito juízo de 

reprovabilidade e a plena condição de se auto direcionar como qualquer homem 

médio. 

 De outro modo, numa situação de perigo que envolva a necessidade de 

reação imediata, o autismo influenciará na interpretação do mundo fático e na 



 
 

 

 

formação da ação reativa, pois que a doença citada impede, ou ao menos 

retarda, o correto processamento mental dos elementos que surgem à frente do 

agente, não sendo dele exigível que reaja e impeça ou interrompa o perigo com 

a mesma velocidade e precisão que o homem médio. 

 Deixe-se claro, que a isenção de pena não implica na inexistência de 

consectários da ação penalmente típica cometida por um inimputável. Não lhe 

será aplicada a pena, isto é, medida penal que possui caráter punitivo, natureza 

retributiva. Porém, poderão ser aplicadas medidas que buscam o tratamento do 

paciente. 

 Deste modo, em havendo suspeita do estado de inimputabilidade do 

agente investigado ou processado, deve ser suscitado um mecanismo específico 

do processo penal, o incidente de insanidade mental. Previsto no art. 149 do 

CPP, é um procedimento que suspenderá o processo principal e correrá em 

apenso a ele, visando a detecção da doença ou retardo mental do agente: 

CAPÍTULO VIII 

DA INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO 

        Art. 149.  Quando houver dúvida sobre a 

integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício 

ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do 

curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge 

do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. 

        § 1o  O exame poderá ser ordenado ainda na fase 

do inquérito, mediante representação da autoridade 

policial ao juiz competente. 

 

 Diante deste incidente, o juiz encaminhará o agente para a avaliação de 

uma junta médica, a qual deverá concluir pela sua imputabilidade ou não. Em 

sendo o caso de concluir-se pela inimputabilidade, deverá, ainda, dissertar sobre 



 
 

 

 

a influência que a causa da doença ou retardo possa ter tido na sua conduta 

criminosa. 

 Diante do resultado positivo, o processo penal voltará à sua instrução, 

colhendo-se provas para determinar-se a materialidade e a autoria. Porém, não 

poderá o juiz condená-lo, devendo absolvê-lo por ausência de um dos elementos 

necessários ao cometimento do crime: a imputabilidade, que vicia a 

culpabilidade. Ou seja, ao reconhecer a inimputabilidade e sua relação de causa 

ou efeito com a ação ou omissão sob judice, reconhece-se a inexistência de 

crime, havendo em seu lugar um ato infracional análogo ao crime. 

 Esta absolvição, porém, é chamada de absolvição imprópria, pois o juiz 

absolve da pena mas poderá aplicar uma medida de segurança, constante na 

internação em instituição psiquiátrica (em caso de crimes punidos com reclusão) 

ou tratamento ambulatorial (para os casos de crimes punidos com detenção). 

 Isto visto, já é possível adentrar-se nas problemáticas atuais da aplicação 

prática destas normas. Já de início, merece ressalto que o tratamento penal aos 

inimputáveis evoluiu muito ao longo dos anos, de modo que as instituições 

médico penais merecem reconhecimento e aplauso, ao menos nas regiões 

metropolitanas dos Estados mais desenvolvidos da nação. 

 Ainda há carência nestas instituições, porém são extremamente mais 

dignas que as estruturas prisionais, em nível de comparação, bem como os 

profissionais vêm demonstrando maior humanidade no tratamento dos seus 

internos. No Estado do Rio de Janeiro, ex vig, os Hospitais Henrique Roxo e 

Roberto Medeiros apresentam alto grau de satisfação, merecendo vênias. 

 Infelizmente esta evolução não ocorreu no âmbito do judiciário, do 

Ministério Público, que muitas das vezes relutam em oferecer o tratamento 

especial, o que pode gerar consequências nefastas em casos concretos. 

 O inimputável não poderia, em hipótese alguma, ser levado ao meio 

prisional ordinário, sob riscos diversos, que vão desde ao atentado à sua 



 
 

 

 

integridade física pelos demais detentos, até aos efeitos psicológicos 

imprevisíveis que o ambiente poderá acarretar, sem que sequer haja 

profissionais no ambiente para tratar estas consequências. 

 Apesar disto, normalmente situações de prisão em flagrante, mesmo com 

a indicação de inimputabilidade levada às autoridades, seja por advogado ou por 

familiares, os juízes e membros do MP plantonistas negam apreciação à 

questão, remetendo ao juiz natural que sequer existirá num prazo menor que 

uma semana, tempo necessário à distribuição do feito. 

 Com isso, o inimputável é encaminhado às celas de facções, lotadas e 

com regras por ele incompreensíveis, desnudo de qualquer proteção. Sua vida 

e sua integridade física e mental estão expostas ao mero acaso, e geralmente a 

sorte não lhes envolve nestas situações.  

 Estas proposições, porém, estão afastadas de qualquer razão, e violam a 

própria resolução de nº 71 do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), norma que 

rege o plantão judiciário, a qual estabelece em seu art. 1º, alínea “f” o seguinte:  

 

Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de 

jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos 

tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das 

seguintes matérias: [...]  

f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa 

ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em 

que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil 

reparação. 

 

Para deixar-se incontroverso, veja-se o magistério do Ilustre Procurador 

da República do Rio Grande do Sul, Eduardo Kurtz Lorenzoni, que é justamente 

membro do CNJ, em artigo escrito e publicado no próprio sítio do referido 

Conselho:  



 
 

 

 

“Esse dispositivo constitucional não deixa dúvidas de que a 

atividade jurisdicional é contínua, não podendo sofrer 

interrupções. O plantão judiciário deve atender aquelas 

situações que apresentem uma urgência tal que não seja 

possível aguardar até a reabertura do expediente normal do 

Judiciário.” 3 

 

 No processo penal não existem apenas prisões cautelares, mas também 

internações cautelares, cada qual respectiva aos imputáveis ou inimputáveis. 

Portanto, aferir a correta medida cautelar, evitando prejuízos irreversíveis ou de 

difícil reparação, é matéria mais do que ajustada ao plantão judiciário, não 

devendo os magistrados negarem apreciação, e nem o Ministério Público opinar 

neste sentido, pois não funciona ali como acusador, mas como custus legis, isto 

é, guardião da lei e da Constituição. 

 O Estado, quando afasta a liberdade de um cidadão, passa a ser seu 

garantidor legal, devendo tutelar por sua integridade e dignidade. Quando se 

omite com tamanha covardia, deverá responder pelas consequências então 

derivadas. 

 É ainda mais gritante este tipo de negativa de apreciação, empurrando a 

matéria para o juiz natural que só será determinado em um largo prazo de tempo 

a posterior, quando se percebe que inexiste qualquer prejuízo aos anseios de 

segregação do agente frente a sociedade. Seja pela prisão provisória, seja pela 

internação provisória, fato é que o agente não terá contato com o meio social, 

inexistindo qualquer risco de reiteração criminosa.  

 É, portanto, uma balança que não encontra equilíbrio, pois se for deferida 

a transferência para a instituição médico penal e a junta médica decidir por sua 

imputabilidade, apenas terá havido um manso movimento da máquina 

                                                           
3 Disponível em <(http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/433-informacoes-

para/imprensa/artigos/13311-acesso-ustifora-do-expediente-normal-eduardo-lorenzoni)>, 
acesso em 10/07/2018. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/433-informacoes-para/imprensa/artigos/13311-acesso-ustifora-do-expediente-normal-eduardo-lorenzoni)
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/433-informacoes-para/imprensa/artigos/13311-acesso-ustifora-do-expediente-normal-eduardo-lorenzoni)


 
 

 

 

administrativa, sem grandes prejuízos, encaminhando-se o agente para uma 

instituição prisional. Se, por outro lado, decide-se pela não transferência 

imediata, sob pretexto de ser matéria afeita ao juízo natural, o agente poderá 

sofrer as consequências já aventadas, todas de prejuízos imensuráveis. 

 Além desta problemática acerca dos juízos e MP’s plantonistas, também 

se questiona a internação provisória enquanto uma regra. Muitos inimputáveis 

cometem uma ação que, a priori, demonstra-se grave, porém muitas das vezes 

não se demonstram rotineiras. Ou seja, a gravidade de uma ação de um 

inimputável não deve ser suficiente para sua internação provisória, pois além de 

inexistir culpa formada através de uma sentença penal definitiva, a medida de 

segurança cautelar, mais do que a prisão cautelar, deve ser orientada pelo grau 

de periculosidade do agente. 

 Quer-se dizer que, independentemente de haver uma gravidade isolada 

na conduta que deu origem à internação cautelar, há que se analisar a 

periculosidade do agente, isto é, se realmente há grau de probabilidade da 

reiteração criminosa.  

 Isso pois, muitas das vezes, a conduta violenta resultou de um surto 

eventual, não comum à personalidade do inimputável, de maneira que o 

tratamento excessivo não estará em conformidade com os fins do tratamento 

médico penal. 

Sendo assim, infere-se que muito se evoluiu no tratamento penal aos 

inimputáveis, posto que as instituições hospitalares não são mais estruturas 

desumanas e precárias. Porém, permanece um ranço no Poder Judiciário e no 

Ministério Público, que parecem não alcançar a realidade prática e as 

necessidades do tratamento diferenciado dos inimputáveis, praticamente 

igualando os procedimentos ordinários aos dos insanos. 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO XI - DAS SANÇÕES PENAIS NÃO PUNITIVAS  

A medida de segurança dos doentes mentais vem como um meio de puni-

los penalmente por uma conduta típica e antijurídica chamada injusto penal, ou 

seja, seria uma substituição da pena comum, podendo ser aplicada mesmo 

quando no ato há ausência de culpabilidade, no entanto, entende-se que tal ato 

do doente mental demonstra que ele poderá vir a ser um perigo para a 

coletividade. 

Nesse viés afirma-se que a medida de segurança, seria uma sanção penal 

de natureza preventiva, sendo diferente da pena comum em sua periculosidade 

e execução, não seguindo assim a incidência característica da pena em relação 

aos seus benefícios.  

 Em conformidade com a lei pátria, é necessário que a prática do fato 

venha a ser classificado como crime. O fundamento da medida de segurança 

tem incidência através de sua periculosidade, enquanto que do crime comum 

ocorreria através da culpabilidade. 

Figueiredo Dias4, enfatizando a periculosidade do agente, defende a 

medida de segurança, sua existência e permanência, nos seguintes termos 

quando cita: 

A indispensabilidade das medidas de segurança faz-se desde logo e 

principalmente sentir a um primeiro nível do tratamento jurídico a 

dispensar aos chamados agentes inimputáveis. Quem comete um fato 

ilícito-típico, mas e inimputável – e isto significa, logo por definição, 

incapaz de culpabilidade -, v.g., um oligofrênico, não pode ser 

sancionado com uma pena e, todavia, se o fato praticado e a 

personalidade do agente revelarem a existência de uma grave 

periculosidade, o sistema sancionatório criminal não pode deixar de 

intervir, sob pena de ficarem por cumprir tarefas essenciais de defesa 

                                                           
4 DIAS, Jorge de Figueiredo. Temas básicos da doutrina penal. Coimbra: Coimbra, 2001. p. 115. 



 
 

 

 

social que a uma política criminal racional e eficaz sem dúvida 

incumbem. 

 O Código Penal prevê duas modalidades de medidas de segurança, 

sendo que, para o fato previsto com reclusão, deve-se encaminhar o sentenciado 

para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, aplicando-se a medida de 

internação ou detentiva.  

Para o delito praticado, cominado com pena de detenção, a medida de 

segurança será a ambulatorial ou restritiva. O juiz, no caso concreto, observando 

a gravidade do crime e a natureza da pena, determinará a melhor modalidade 

de tratamento ao sentenciado, seguindo o disposto no artigo 97 do Código Penal. 

Para que seja definido o local de cumprimento da medida de segurança, 

será necessário que ocorra primeiro a escolha judicial da espécie. Caso seja de 

detenção, o sentenciado será encaminhado para Hospital de Custódia e 

Tratamento. Quando a espécie se tratar da modalidade restritiva, ocorrerá o 

tratamento ambulatorial, sendo definido pelo magistrado o local em que deverá 

ser feita apresentação pelo o sentenciado, assim como, quais deverão ser suas 

penalidades caso este faça o descumprimento da sentença. 

Cita Dotti5:  

A legislação nova prevê, com simplicidade, só duas espécies de medida 

de segurança, que são a internação em hospital de custódia e tratamento 

psiquiátrico e a sujeição a tratamento ambulatorial (art. 96 do CP). A 

primeira modalidade, constituída pela clássica configuração de cunho 

institucional, supõe o recolhimento ao convencional manicômio (art. 99 

da LEP). Já a segunda imagina a submissão a regime terapêutico em 

liberdade, ambas sob controle médico, porque visando a fins curativos 

exclusivamente. 

 

                                                           
5 DOTTI, René Ariel. Penas e medidas de segurança no novo código. Rio de Janeiro: Forense, 

 1985 p. 284.  



 
 

 

 

Vale ressaltar que somente ocorrerá o caso de custódia – tratamento 

compulsório, ao sentenciado quando o fato praticado ter como cominação legal 

de pena de reclusão, e o laudo de insanidade deste tiverem diagnosticado a sua 

devida periculosidade. 

 O prazo de duração da medida de segurança, tanto ambulatorial como 

detentiva, tem previsão no parágrafo 1º do artigo 97 do Código Penal. Desta 

forma, é determinado que a sua duração mínima fosse de 1 a 3 anos, podendo, 

também, o internado permanecer por tempo indeterminado, em casos que se faz 

necessário o afastamento da periculosidade do sentenciado através de laudo 

médico atestado. 

 Esse é um ponto que gera bastante controvérsia no instituto da medida 

de segurança, visto que, a indeterminação do prazo estabelece um caráter de 

perpetuidade do tratamento, sendo que no Brasil não há prisão perpétua, visto 

que suas punições não poderão ultrapassar o prazo máximo de 30 anos, tendo, 

portanto, dessa forma a sua penalização com prazo indeterminado como uma 

afronta, a Constituição Federal. 

Cita Zaffaroni6 (2004, p. 809): 

De acordo com as regras legais expressas, as medidas de segurança 

teriam limite máximo, ou seja, poderiam, por hipótese, perdurar durante 

toda a vida da pessoa a elas submetida, sempre que não advenha uma 

perícia indicativa da cessação da periculosidade do submetido. (...) Se a 

Constituição Federal dispõe que não há penas perpétuas (art. 5º, XLVII, 

b), muito menos se pode aceitar a existência de perdas perpétuas de 

direitos formalmente penais. (...) Não é constitucionalmente aceitável 

que, a título de tratamento, se estabeleça a possibilidade de uma 

privação de liberdade perpétua, como coerção penal. 

                                                           
6 ZAFFARONI, Eugenio Raúl - Manual de Direito Penal Brasileiro: parte geral / Eugenio Raúl 
Zaffaroni, José Henrique Pierangeli. – 5. Ed. rev. e  atual. – São Paulo : Editora Revista dos 
Tribunais, 2004. p.809. 

 



 
 

 

 

 

 O Supremo Tribunal Federal diante dessa controvérsia teve que se 

posicionar a respeito e diante da ausência de prazo legal no ordenamento 

jurídico quanto à indeterminação do prazo de internação do réu, determinou que 

se fossem fixados 30 anos como limite para o cumprimento da medida de 

segurança, igualmente ocorre com os crimes comuns, em referência ao 

estipulado na pena no Art. 75 do Código Penal. 

 Com isso, finalmente foi combatido a possível perpetuidade do 

cumprimento da medida de segurança, trazendo, dessa forma alguma dignidade 

aos penados e ao mesmo tempo possuindo caráter preventivo e terapêutico, não 

servindo, portanto, dessa forma, como uma suavização da pena.  

Cita Foucault (1998, p. 17):  

O afrouxamento da severidade penal no decorrer dos últimos séculos é 

um fenômeno bem conhecido dos historiadores do direito. Entretanto, foi 

visto, durante muito tempo, de forma geral, como se fosse fenômeno 

quantitativo: menos sofrimento, mais suavidade, mais respeito e 

“humanidade”. Na verdade, tais modificações se fazem concomitantes 

ao deslocamento do objeto da ação punitiva. Redução de intensidade? 

Talvez. Mudança de objetivo, certamente. (...) Pois não é mais o corpo, 

é a alma. À expiação que tripudia sobre o corpo deve suceder um castigo 

que atue, profundamente, sobre o coração, o intelecto, a vontade, as 

disposições. 

 

 Vale ressaltar, que quando completa os 30 anos da pena, que são o limite 

para o cumprimento da medida de segurança, caso o apenado não tenha 

extinguido a sua periculosidade em seu atestado, este deverá ser conduzido, 

encaminhado a um hospital psiquiátrico de rede pública que deverá realizar o 

devido procedimento de interdição, obedecidos os parâmetros do Art. 1769 do 

Código Civil. 



 
 

 

 

Desse modo, quando cessada a periculosidade, o magistrado deverá 

realizar a desinternação ou liberação do sentenciado para que fique em liberdade 

vigiada.  

A extinção efetiva da medida de segurança só poderá ocorrer após o 

período de um ano da liberdade vigiada, desde que o desinternado ou liberado 

não tenha cometido nova infração ou descumprido as condições impostas na 

sentença de levantamento da medida de segurança. 

Vale ressaltar que, quando extinta a punibilidade, não subsistirá a medida 

de segurança que tenha sido anteriormente imposta, em consonância com o 

parágrafo único do Art. 96 do Código Penal.  

Com isso, prevalecerá o caráter terapêutico sobre o meramente punitivo, 

não podendo assim haver motivo para se venha a alegar um período de tempo 

superior ao do que é o efetivamente necessário para a cura do doente, sendo 

assim, entendido aquele que pratica o injusto penal sem o real discernimento da 

ilicitude do ato por ele praticado.  

 Com o fim do período mínimo de internação (01 a 03 anos) que é 

estipulado na sentença absolutória imprópria, o internado deverá ser examinado 

pelos peritos da Comissão Técnica de Classificação. Em obtendo parecer 

favorável para o desinternamento, seguindo os requisitos expostos no artigo 175 

da Lei de Execução Penal, “a cessação da medida de segurança é decidida pelo 

juiz da execução, sempre de modo condicional, por um ano”, ressalvado o poder 

de livre convencimento do magistrado que poderá ou não conceder a liberdade 

vigiada ao interno. 

Poderá a perícia médica ser antecipada no prazo previsto na sentença, 

podendo ocorrer a qualquer tempo a cada um ano, se houverem elementos que 

justifiquem a sua antecipação do exame com base no Art. 176 da Lei de 

Execução Penal. 



 
 

 

 

 Para que possa ocorrer a mencionada antecipação, será necessária a 

provocação de qualquer das partes: Ministério Público, interessado, procurador 

ou defensor. Com isso, propicia-se uma oportunidade para que o internado tenha 

sua periculosidade aferida, e está a partir da cura ou a minimização dos sintomas 

é verificada a possibilidade da reinserção do interno. 

Dessa forma, o interno deverá ser colocado em liberdade vigiada 

antecipadamente, ou seja, aquém do prazo estabelecido na sentença prolatada 

pelo juiz monocrático. Evidenciando-se, desta forma, o caráter preventivo do 

instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO XII - MEDIDA DE SEGURANÇA NO TRIBUNAL DO JÚRI 

 Em obediência ao princípio da soberania dos veredictos, a decisão dos 

jurados não pode ser alterada, sendo dada de forma categórica: culpado ou 

inocente; quando inocente o réu é absolvido, e quando culpado, ele é 

condenado. Então, dessa forma, como ficaria a imposição da medida de 

segurança? O réu poderia receber a absolvição com base nos artigos 386, VI, § 

único, III e 492, II, “c”, todos do Código de Processo Penal, e na sequência o 

magistrado reconheceria a sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu 

e fundamentaria assim a sua decisão pela análise do laudo de insanidade mental 

devidamente trazido aos autos. 

 Considerando a condição mental do réu, que ao tempo da ação ou 

omissão, era parcial ou totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do ato 

praticado, na essência, igual ao procedimento verificado nas varas criminais; 

pois haveria um injusto penal combinado com doença mental, tendo assim desta 

forma, a sanção possível a qual seria a medida de segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO XIII -  DA CAPACIDADE E DA IMPUTABILIDADE 

 O imputável é o indivíduo mentalmente são e desenvolvido, capaz de 

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

entendimento, sendo dessa forma sujeito a pena. 

 O inimputável é o indivíduo inteiramente e absolutamente incapaz de 

entender a ilicitude do fato e de determinar-se de acordo com esse 

entendimento, que poderá estar sujeito à medida de segurança com base no Art. 

26, caput do Código Penal concomitante com o  Art. 104 do Estatuto da Criança 

e Adolescente.  

 O semi-imputável é o indivíduo que, embora aparentemente são, não tem 

plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se 

conforme esse entendimento, com base no Art. 26, parágrafo único do Código 

Penal. 

 Durante muito tempo o doente mental foi considerado absolutamente 

incapaz, pois era considerado a sua incapacidade de discernimento ao tempo da 

ação ou omissão do fato ocorrido de caráter ilícito. Não apenas ele como aquele 

com desenvolvimento mental incompleto ou retardado, assim como os menores 

de 18 anos e aqueles com embriaguez acidental. Ocorre, que atualmente apenas 

os menores de 18 anos podem ser considerados absolutamente incapazes. 

De acordo com o Estatuto da pessoa com deficiência, Lei nº 13.146/15, 

pessoas com deficiência mental ou intelectual deixaram de ser consideradas 

absolutamente incapazes segundo a esfera civil.  No entanto, em situações 

excepcionais, a pessoa com deficiência mental ou intelectual poderá ser 

submetida a curatela, no seu interesse exclusivo e não de parentes ou terceiros. 

Essa curatela, ao contrário da interdição total anterior, deve ser, de acordo com 

o Art. 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, proporcional às necessidades 

e circunstâncias de cada caso “e durará o menor tempo possível”. Tem natureza, 

portanto, de medida protetiva e não de interdição de exercício de direitos. 



 
 

 

 

 Até a Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), havia uma 

plena harmonia em nosso sistema jurídico. Isso porque o Código Penal 

reconhece que o sujeito que possui doença mental ou desenvolvimento mental 

incompleto ou retardado não tem condições de entender a ilicitude de qualquer 

ação ou omissão de natureza criminosa, desde que, no momento do delito, 

esteja acometido de tal perturbação, afastando dessa forma sua culpabilidade e 

inviabilizando a imposição de pena, que deverá ser substituída por medida de 

segurança. 

 No entanto, o novo estatuto criou um sujeito muito estranho, visto que este 

desconhece a caráter ilícito de um crime de homicídio, latrocínio, estupro, enfim, 

de toda gama de delitos existentes no arcabouço jurídico-penal, mas, por outro 

lado, entende perfeitamente a natureza de qualquer negócio jurídico, desde os 

mais corriqueiros e que não exigem profundo conhecimento sobre o seu 

conteúdo, como a aquisição de um bem móvel pela ocupação (Art. 1263 do 

Código Civil) até os mais complexos. Não possuindo problema dessa forma nem 

mesmo de se casar e possuir entendimento sobre os regimes de bens que 

pretenderá eleger no casamento. 

 Ou seja, o mesmo sujeito considerado inimputável passa a ser 

considerado capaz na esfera civil, possuindo dessa forma plena capacidade para 

compreender o ato ilícito que praticou na esfera civil, apesar de, estranhamente, 

não entender a ilicitude desse mesmo fato na esfera penal.  

 Não podendo se aplicar mais, dessa forma, a responsabilidade subsidiária 

e mitigada prevista no Art. 928, caput e parágrafo único, do Código Civil, o que 

revela o total descompasso entre as consequências civis e penais provenientes 

de um mesmo fato gerador. 

 Portanto, chega-se à conclusão que o Estatuto da Pessoa com Deficiência 

rompeu a harmonia até então existente entre o Direito Civil e Penal, dificultando 

assim uma compreensão interdisciplinar do fenômeno jurídico em questão, e, 

mais do que isso, desamparando justamente as pessoas que pretendia proteger, 

ao alterar um sistema protetivo eficaz e que não necessitava de reparos. 



 
 

 

 

 CAPÍTULO XIV -  EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE E BENEFÍCIOS  

A periculosidade presumida tem base no Art. 26 do Código Penal em que 

pós o cometimento do injusto penal, vislumbra-se a periculosidade como 

fundamento do instituto da medida de segurança, quer em seu viés de prevenção 

especial, visando a figura do inimputável, bem como prevenção geral, em defesa 

da sociedade. A periculosidade constitui um dos temas mais acirrados do Direito 

Penal, pois se consiste em algo subjetivo, que deve ser constatado após laudo 

de sanidade mental, que acabará determinando a internação compulsória do 

agente, sendo assim de outra forma considerado criminoso e judicialmente 

sentenciado a uma condenação, não mais à medida de segurança com seu viés 

terapêutico.  

Cita Regis Prado (2008 - p. 626): 

A periculosidade não pode ser meramente presumida, mas 

plenamente comprovada. Sua aferição implica juízo 

naturalístico, cálculo de probabilidade, que se desdobra em dois 

momentos distintos: o primeiro consiste na comprovação da 

qualidade sintomática de perigoso (diagnóstico da 

periculosidade) e o segundo, na comprovação da relação entre 

tal qualidade e o futuro criminal do agente (prognose criminal). 

 

 O instituto da medida de segurança, ao indagar a periculosidade, aborda 

diversos temas referentes à dignidade da pessoa humana, notadamente, aquela 

que como um infante, não sabe discernir o caráter ilícito do fato que praticou, 

sendo considerado assim como um inimputável, ou isento de pena, com base no 

o Art. 26 do Código Penal. Para tais pessoas, no ensinamento de Michel 

Foucault, têm-se o princípio da porta giratória que seria quando o patológico 

entra em cena, a criminalidade, nos termos da lei, deverá desaparecer.  

 Entretanto, na legislação brasileira e em inúmeras outras, deverá o réu 

ser submetido a tratamento psiquiátrico compulsório, recebendo na prática, 



 
 

 

 

tratamento semelhante aos condenados, por vezes, dividindo o mesmo espaço 

com criminosos sentenciados a penas elevadíssimas em sistemas penitenciários 

abarrotados e desumanos. 

Já a periculosidade real tem base no Art. 26 § único do Código Penal 

Quanto à ausência de imputabilidade plena, refere-se ao que será considerado 

como semi-imputável, ou seja, aquele que no tempo de seu ato não possuía total 

discernimento do que estava fazendo, não tendo assim total compreensão sobre 

a possível ilicitude cometida através de seu ato, cabendo ao juiz, após 

averiguação pericial, substituir a pena privativa de liberdade por medida de 

segurança, com base no Art. 98 do Código Penal, podendo ser ambulatorial ou 

detentiva.  

 Revela-se, dessa forma, importante mencionar que a medida de 

segurança é um instituto de política criminal que se não tem a pretensão de 

prevenir o delito, ao menos almeja restituir ao infrator sua condição de humano, 

integrante do quadro social do qual se afastou por um determinado período. 

Deve-se notar, também, que a condição especial de portador de doença mental 

é que permite o tratamento diferenciado, caracterizando o injusto penal por 

exculpação, restando a internação compulsória como alternativa à 

periculosidade – real ou presumida. Caberá ao réu nessas circunstâncias, a 

aplicação de medida de segurança – ambulatorial ou detentiva, isso em 

consonância com a modalidade de pena aplicável ao delito cometido. 

Após o processo penal em que o acusado for condenado a uma pena de 

reclusão ou detenção, poderá o magistrado da execução, de ofício, a pedido da 

autoridade administrativa ou do Ministério Público, converter a pena em medida 

de segurança (com base no Art. 183 da Lei de Execução Penal e Art. 41 do 

Código Penal). 

 Neste caso, o tempo mínimo será de 01 ano e computa-se o tempo de 

internamento para subtração do total da reprimenda corporal relativa à 

condenação. O condenado, agora em medida de segurança, se beneficiaria 



 
 

 

 

assim do instituto da detração penal, valendo dizer que, apenas no processo em 

que recebeu a conversão da pena em medida de segurança. 

 Essa aplicação de medida de segurança constitui, na prática, durante a 

execução penal, um resquício do sistema duplo binário, isto por que o 

sentenciado imputável, transforma-se em inimputável, porém, permanecendo 

com as atribuições pertinentes à pena logo que cessada sua periculosidade. 

 Um retrocesso, visto que, a tendência moderna é no sentido de abandono 

do sistema do duplo binário, mas pouco lembrado pela doutrina e jurisprudência 

no caso da superveniência de doença mental.  

 Resta, portanto, ainda, apenas uma questão de considerável 

complexidade, a saber: quando ocorre a conversão faltando poucos meses para 

o cumprimento da reprimenda e o sentenciado não apresenta condições de 

retorno à sociedade, ou seja, este ainda é considerado doente e apresenta 

aspectos para tal por conta de sua periculosidade não podendo assim ser 

transferido para hospital da rede comum. Este então permaneceria no Hospital 

de Custódia até comprovação da sua a cessação de periculosidade. Essa 

questão não tem sido amplamente debatida, demonstrando assim o pouco valor 

que o portador de doença mental tem perante a sociedade. Ou seja, o portador 

de doença mental permanece a margem da sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO XV - PROGRAMA DE VOLTA PARA CASA 

O Programa de Volta para Casa foi instituído pelo Ministério da Saúde, 

por meio da Lei Federal 10.708 de 31 de julho de 2003 e dispõe sobre a 

regulamentação do auxílio-reabilitação psicossocial a pacientes que tenham 

permanecido em longas internações psiquiátricas. 

 O objetivo deste programa é contribuir efetivamente para o processo de 

inserção social dessas pessoas, incentivando a organização de uma rede ampla 

e diversificada de recursos assistenciais e de cuidados, facilitadora do convívio 

social, capaz de assegurar o bem-estar global e estimular o exercício pleno de 

seus direitos civis, políticos e de cidadania. 

 Além disso, o De Volta para Casa atende ao disposto na Lei 10.216 que 

determina que os pacientes longamente internados ou para os quais se 

caracteriza a situação de grave dependência institucional, sejam objeto de 

política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida. 

 Em parceria com a Caixa Econômica Federal, o programa conta hoje com 

mais de 2600 beneficiários em todo o território nacional, os quais recebem 

mensalmente em suas próprias contas bancárias o valor de R$240,00. 

 Em conjunto com Serviços Residenciais Terapêuticos, o Programa de 

Volta para Casa forma o tripé essencial para o efetivo processo de 

desinstitucionalização e resgate da cidadania das pessoas acometidas por 

transtornos mentais submetidas à privação da liberdade nos hospitais 

psiquiátricos brasileiros. 

 O auxílio-reabilitação psicossocial, instituído pelo Programa de Volta para 

Casa, também tem um caráter indenizatório àqueles que, por falta de 

alternativas, foram submetidos a tratamentos aviltantes e privados de seus 

direitos básicos de cidadania. 

CAPÍTULO XVI - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS  



 
 

 

 

Na perspectiva no ano 2000, o Ministério da Saúde promulgou a Portaria 

GM/MS n°106, de 11 de fevereiro, que criou os "Serviços Residenciais 

Terapêuticos em Saúde Mental, no âmbito do Sistema Único de Saúde, para o 

atendimento ao portador de transtornos mentais". De acordo com a portaria, em 

seu parágrafo único: 

"Entende-se com Serviços Residenciais Terapêuticos, moradias 

e casas inseridas, preferencialmente, na comunidade, 

destinadas a cuidar dos portadores de transtornos mentais, 

egressos de internações psiquiátricas de longa permanência, 

que não possuem suporte social e laços familiares e, que 

viabilizem sua inserção social"(Brasil, 2002b, p.85). 

 

 Na Portaria supracitada, estes serviços substitutivos à internação 

psiquiátrica prolongada, deveriam ser locais de assistência e suporte a essa 

população, além de ter papel de promover da reinserção do indivíduo à vida 

comunitária mediante projeto terapêutico que responda às necessidades dos 

usuários, contemplando os princípios da reabilitação psicossocial, baseado nas 

seguintes diretrizes, conforme seu parágrafo quarto: 

 a. "respeitar os direitos do usuário como cidadão e como sujeito em 

condição de desenvolver uma vida com qualidade e integrada ao ambiente 

comunitário." 

 b. "ser centrado nas necessidades dos usuários, visando à 

construção progressiva da sua autonomia nas atividades da vida cotidiana e à 

ampliação da inserção social;" 

 c. "ter como objetivo central contemplar os princípios da 

reabilitação psicossocial, oferecendo ao usuário um amplo projeto de 

reintegração social, por meio de programas de alfabetização, de reinserção no 

trabalho, de mobilização de recursos comunitários, de autonomia para as 



 
 

 

 

atividades domésticas e pessoais e de estímulo à formação de associações de 

usuários, familiares e voluntários." (Brasil, 2002b, p.85). 

 De acordo com as normas e critérios de inclusão destes serviços no 

Sistema Único de Saúde (SUS) em seu parágrafo quinto esta portaria estabelece 

que estes serviços devem ser, "de natureza pública, ou de acordo com o gestor 

local poderão ser de natureza não governamental, sem fins lucrativos; estarem 

integrados à rede de serviços do SUS, com gestão preferencialmente local, 

podendo funcionar em parceria com organizações não-governamentais (ONG), 

sempre supervisionados por um serviço especializado de saúde mental mais 

próximo" 

 Os serviços terapêuticos, portanto, são casas que servem para abrigar 

pessoas que viveram por vários anos em manicômios ou afins e como não 

possuem capacidade de se ressoacializarem sozinhas sem um auxilio maior e 

não possuem mais contato com os seus familiares vão para essas casas para 

poderem possuir de volta a sua dignidade, possuindo cuidados completamente 

diferentes dos que vagam em suas memorias do período de internação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XVII - APOSENTADORIA PELO INSS POR DOENÇA MENTAL 



 
 

 

 

 Pessoas que convivem com doenças mentais têm direito à Aposentadoria 

em decorrência da patologia quando está o incapacita para o trabalho. Com isso, 

a atividade médico-pericial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem 

como escopo a emissão de parecer técnico conclusivo na avaliação da 

incapacidade laborativa, em face de situações previstas em lei, bem como a 

análise do requerimento dos benefícios. Essa espécie de aposentadoria na 

linguagem do Manual de Perícia Médica da Previdência Social (MPMPS) é 

chamada de Aposentadoria Especial, ou seja, um benefício ao portador de 

doença mental. 

 Contrariando o que prevê o MPMPS com sua visão de “Aposentadoria 

Especial”, a Justiça tem interpretações diferenciadas, compreendendo como 

“Aposentadoria por Invalidez”. Independente destes conceitos, o portador de 

doença mental no final receberá sua Aposentadoria, seja ela especial ou por 

Invalidez. O importante aqui é a Aposentadoria deste portador de doença mental 

para sua sobrevivência. 

 Portando o segurado do INSS comprovando à Justiça que é portador de 

doença mental, este poderá solicitar a Aposentadoria por Invalidez ou Especial 

perante a Justiça. Vale salientar que não é somente “dizer que é portador de 

doença mental”, sendo necessária a comprovação deste transtorno mental com 

laudo oficial, incluindo comprovar que recebeu benefício do auxílio-doença. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CONCLUSÃO 

O presente estudo procurou apresentar o histórico dos portadores de 

doenças mentais. Desde o início na época dos leprosários em que havia a sua 

evidente exclusão da sociedade por não compreenderem a nova doença, tendo 

também a sua falta de auxílio médico até a luta antimanicomial, em que a doença 

começou a ser vista de forma mais humana, após tanto sofrimento a exemplo do 

holocausto de Barbacena.  

Demonstra também suas medidas protetivas e curativas a exemplo das 

medidas de segurança e programas do governo para uma vida mais digna a 

estes que sofrem desse transtorno.  

No entanto, é necessário um melhor olhar sobre estes doentes, assim 

como para os seus familiares que necessitam de ajuda tanto quanto eles. 

Desse modo, conclui-se que durante muito tempo, o legislador brasileiro 

agasalhou o chamado sistema do duplo binário, pelo qual o semi-imputável 

cumpriria inicialmente a pena privativa de liberdade e, ao seu final, se mantida a 

presença da periculosidade, seria submetido a uma medida de segurança. 

Com a reforma efetivada do Código Penal Brasileiro, Lei 7.209/1984, 

altera-se esse entendimento, com importantes reflexos para o semi-imputável, 

caso dos doentes mentais. Em relação a ele, haverá a prolação de uma sentença 

condenatória, podendo haver a diminuição de 1/3 a 2/3, conforme parágrafo 

único do artigo 26 do Código.  

Todavia, se o magistrado constatar que pela periculosidade ostentada no 

caso concreto se revelar mais efetivo um tratamento curativo, essa pena 

reduzida pode perfeitamente ser substituída por uma medida de segurança. 

Destarte, observa-se um grande avanço ao tratamento penal dos doentes 

mentais, principalmente por observância às diretrizes e princípios 

constitucionais. 
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