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LOUCURA E O PROCESSO PENAL 

 

Fernando Amaro Zocal Linhares 

Graduando em direito pela Universidade Federal Fluminense 

 

Resumo 

O artigo expõe uma reflexão acerca de como as pessoas que são consideradas loucas, devido ao 

incidente de insanidade no processo penal, são esquecidas pelo direito, deixando-os 

desamparados legalmente e alocando-os em um estado perpetuo de exclusão da sociedade. Ao 

utilizar das ideias de Michel Foucault de como a loucura sempre foi alvo de medidas restritivas 

que visavam eliminar do meio social tais indivíduos indesejados até a explicação da diferença 

entre pena e medida de segurança. Propõe-se a problematizar a questão de que o direito não 

definiu sua atuação ao todo nos processos onde esse tipo de anomalia aparece, preferindo deixar 

a palavra final nas mãos de um psiquiatra e ignorando, em sua maioria, para sempre o ocorrido, 

caracterizando, assim, uma medida de caráter perpétuo. 

 

Palavras-Chave: Loucura. Sociedade. Processo Penal. Resposta. Medidas Restritivas. 

Eliminar. Loucas. Individuos indesejados. 

 

Abstract 

The article exposes a reflection about how people who are considered insane due to the insanity 

incident in the criminal process are forgotten by law, leaving them legally abandoned and 

allocating them in a perpetual state of exclusion from society. Using Michel Foucault's ideas of 

how madness has always been the subject of restrictive measures aimed at eliminating from the 

social environment such undesirable individuals until the explanation of the difference between 

pen and security measure. It is proposed to problematize the question that the law did not define 

its action at all in the processes where this type of anomaly appears, preferring to leave the final 

word in the hands of a psychiatrist and ignoring, for the most part, what happened, thus, a 

measure of perpetual character. 

 

Keywords: Madness. Society. Criminal proceedings. Answer. Restrictive Measures. To 

eliminate.Crazy. Unwanted individuals.
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como um de seus pontos apresentar ao público o que seria o 

conceito que foi construído ao longo da história do “Louco” e sua utilização para com o direito 

penal e processual, tal incidência é o suficiente para modificar o todo de um processo, além 

disso cabe falar do resultado que isso acarreta para um indivíduo que sofre tal alcunha. Para 

isso foi utilizado diversos autores que fizeram a questão de estudar e tentar esclarecer o que 

levou ao que hoje chamamos de loucura, expondo seus resultados. Não é necessário salientar 

que apenas o conceito jurídico da situação1, por ser extremamente amplo, abrange todos os 

indivíduos que se encaixam a imagem do louco. 

A maior dificuldade presente em todo o trabalho é o de não entrar no mérito do que 

seria o louco pela psiquiatria ou psicologia, pois por mais artigos, livros, textos e áudios 

estudados e vistos a resposta é unânime: depende do ponto de vista. Para explorar esse tema é 

essencial de trazer para a o corpo do artigo os apontamentos feitos no livro “História da 

Loucura” (FOUCAULT, 1972). O autor apresenta a visão da sociedade e sua maneira de agir 

contra a loucura desde o Renascimento até a época contemporânea, cabe ressaltar que o 

conceito de loucura foi modificado diversas vezes com o passar dos séculos e sendo sempre 

moldado de acordo com a parte dominante da sociedade. 

Não menos importante, é necessário demonstrar como o sistema judiciário, em 

especial a parte penal e processo penal, comporta-se em relação a isso: como ocorre o processo 

desde o início até o seu “pseudo-final”. Ressaltando que não é objeto de estudo deste trabalho, 

mas obrigatório explicar o instituto da medida de segurança: criação, natureza e aplicação. 

Essa análise possibilitará a problematização do senso comum que abrange hoje o 

judiciário brasileiro, não apenas no processo penal, em todas suas áreas: as lacunas do direito. 

 

                                                             
1É 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.  

Redução de pena 

Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde 

mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter 

ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

(BRASIL, 1941, art. 26 caput e parágrafo único). 
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1. A LOUCURA 

 

A narrativa do livro de Foucault é iniciada explicando sobre a disseminação da Lepra 

através dos movimentos das Cruzadas. Como o objetivo das mesmas era retomar a Cidade Santa 

de Jerusalém no Oriente Médio, principal foco da contaminação, e com seu retorno a traziam 

fazendo com que se espalhasse rapidamente pela Europa. Como consequência diversos prédios 

e locais foram construídos para “abrigar” tanta gente. No início o Estado assumia o controle e 

a organização dos locais utilizando a renda obtida para cuidar não só dos soldados atingidos 

pela enfermidade, mas também das pessoas pobres. 

O leproso é uma pessoa marcada pelo estereótipo, é algo marcado pela sociedade, que 

espera um incontável número de atitudes já pré-determinada por ela e por conta dessa cautela 

para com os enfermos, os mesmos devem ser excluídos (FOUCAULT, 1972, p. 6). 

Porém com o fim das cruzadas e da lepra os locais onde os leprosos eram mantidos 

não foram destruídos pelo contrário, seu verdadeiro objetivo na história da sociedade começa a 

aparecer, aquele lugar sempre será utilizado para abrigar os excluídos, aqueles necessitam de 

ajuda dos outros. Para substituir a Lepra aparecem diversos tipos de doenças, principalmente 

as venéreas, porém nenhuma teve o mesmo impacto que a primeira fazendo com que os locais 

se tornassem verdadeiros antros para os mais variados tipos de enfermidades, e claro, os loucos 

tinham seu pequeno espaço entre elas. 

Pela necessidade de internação dos doentes venéreos, leprosos e loucos, “pode-se 

concluir que eles representam os excluídos da sociedade são aqueles que precisam desaparecem 

com urgência, sumir das vistas das pessoas, da sociedade. Assim fazendo com que carreguem 

para sempre a marca da discriminação e exclusão. 

 

1.1 O NASCIMENTO DAS CASAS DE CORREÇÃO E SUA QUEDA 

 

A Era das Casas de Correção, ou internamento, começou no século XVIII, e já existia 

um número considerável desse tipo de estabelecimento na Inglaterra. Para alguém ser internado 

como louco não dependia de idade, sexo, possibilidade de cura, era necessário apenas colocar 

tal alcunha na pessoa. Os locais eram de condições subumanas: frios, lotados, sem comida ou 

higiene. O internamento é algo desumano, já que por serem loucos, não fazem noção de seus 

atos. 
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Cabe ressaltar que os hospitais tinham total liberdade para não apenas ver a melhor 

maneira de tratar o doente como também de decidir ou julga-lo se necessário. Logo conclui-se 

que o louco sofre tanto uma exclusão geográfica, uma exclusão lógica (raciocínio) e uma 

exclusão sócio política. A sociedade contribui para o quadro pois já isola quem é considerado 

insano com isso a internação não tem mais finalidade ambulatorial, mas sim de pura e simples 

exclusão e disciplinamento dos vagabundos e miseráveis, e como os loucos estavam entre esses 

dois tipos eram internados juntos, com isso, ele perde sua autonomia, já precária, e se torna 

propriedade do Estado. 

Contudo, como dito no parágrafo anterior, existem momentos de crise econômica 

fazendo com que pessoas comuns comessem a sofrer as consequências do desespero do 

desemprego e da falta de dinheiro. Com isso a sociedade é forçada a cuidar dos excluídos, ou 

ao menos criarem políticas de prevenção e cuidado dos mesmos. 

No século XIX, as casas de internamento começam a minguar, quando são expostas 

ao que realmente são: um local para isolamento de excluídos e recusados pela sociedade. E é 

neste cenário é quando a loucura toma o lugar dos vagabundos e marginalizados pela sociedade, 

não deixam em nenhum momento de serem tratados como os antigos residentes das casas, 

continuam sofrendo de trabalhos forçados, péssimas condições e afins. Mas os mesmos se 

diferenciam no momento em que cada indivíduo segue seu próprio conjunto de regras e com o 

tempo percebe-se que a loucura é percebida como algo a parte social da pobreza, da 

incapacidade para o trabalho, da impossibilidade de integrar-se no grupo” e o único jeito de 

separa-los é através do internamento que nada mais é do que a eliminação velada dos 

indesejados. Os locais mais se assemelhavam a prisões, os médicos não davam atendimento 

diferenciado para os internos atendo-se apenas a evitar proliferação de doenças entre os 

detentos. E por falta desse comprometimento muitas vezes não se diferenciava o louco do 

criminoso, já que o responsável por isso, o único que poderia fazer tal identificação, era o 

médico. Este através dos sintomas e sinais que o paciente apresentava podia determinar a 

natureza da doença e qual área do cérebro havia sido atingida, apenas ele tinha o poder de 

distinguir o normal do insano, o criminoso do alienado irresponsável (Foucault, 1972, pg. 141). 

 

1.1. AS PRIMEIRA APARIÇÕES DO DIREITO E O NASCIMENTO 

DO ASILO 
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Contudo em alguns países quem dava a decisão sobre a sanidade mental da pessoa e a 

necessidade de internamento não era o médico. Na Inglaterra2 era o juiz de paz quem decidia 

sobre, e com o surgimento do instituto da Carta Régia3, um procedimento em que a família da 

pessoa que estava sendo julgada para ser internada, pedia ao monarca e após a assinatura do 

primeiro ministro o internamento era concedido, porém isso permitia até mesmo vizinhos, ou o 

conselho da comunidade tentar conseguir a internação de algum indivíduo, muitas vezes não 

havia o devido processo legal. Com isso chega-se a um ponto onde a medicina não poder decidir 

de maneira unanime sobre a internação das pessoas que são alvos dessas investigações, ou 

melhor, diagnósticos. Assim surgem as primeiras análises jurídicas sobre os casos de insanidade 

tendo a doença mental como objeto de análise. 

Em “Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou la manie"4 de Philippe 

Pinel (1745 – 1826), publicado em 1801, o livro que mostra que a loucura deveria ser tratada 

como doença e não algo abominável. Começou a estudar sobre doenças mentais a princípio por 

conta de um amigo que teria morrido por conta de alguma doença mental, que eram 

considerados violentos e anomalias do que simplesmente doentes. Após a morte do mesmo 

procurou emprego nos principais sanatórios de Paris, trabalhando de maneira incessante e 

reunindo toda sorte de informações sobre os males mentais, foi interrompido durante a 

Revolução Francesa (1789-1799), podendo publicar o livro já comentado apenas em 1801. 

Quando a ligação entre loucura e demonização é rompida locais próprios começam a 

serem construídos, a era dos sanatórios e manicômios começa a tomar forma. Em decorrência 

da enormidade de estabelecimentos construídos e das quantidades titânicas de internações 

surgiu uma variedade grande de diagnósticos para loucura, fazendo com que a psiquiatria 

começasse a ter um papel mais importante para a sociedade. Com isso a enfermidade finalmente 

começa a ter um formato muito bem delineado e definido. 

A partir desse ponto começa a distinção entre os dois tipos de loucura: a involuntária 

(que é como se o indivíduo não tivesse vontade própria) e a intencional (cuja é fingida, é 

controlada). Para o Direito, a única que poderia ser crime é a que o indivíduo ainda tem 

consciência de seus atos. Portanto a involuntária seria isenta de punibilidade. Tal afirmação, é 

por conta de que a loucura atinge o cerne da culpa: a consciência, a razão. Portanto fazendo 

                                                             
2 Na França o internamento era decretado na maioria das vezes por recomendação médica mas poderia ser por 
condenação de delito ou crime, apesar que era raro os magistrados recorrerem a algum tipo de exame médico 

(FOUCALT. 1972. p. 142). 
3 Carta Régia é o nome dado ao documento oficial assinado por um monarca que segue para uma autoridade sem 

passar pela chancelaria, geralmente contendo determinações gerais e permanentes. 
4 Tratado médico-filosófico sobre a alienação mental ou a mania, tradução. 
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sempre alteração da vontade do avatar da loucura, quanto mais grave a alteração mental, mais 

a pessoa seria desqualificada de ter culpa do ato. 

As punições para o louco, ou para quem era taxado como um, eram mais graves. Ser 

marcado e sofrer as mesmas penas ou contenções de um louco significava receber uma punição 

adicional. A loucura era um símbolo de que a pessoa devia ser impedida de exercer suas 

liberdades individuais (pensamento, movimento, decisão, opinião e outras inumeráveis) pois ao 

priva-lo disso ele não poderia mais fazer mal a sociedade, não poderia ameaça-la de maneira 

eficaz. A psiquiatria dava carta branca para que essas pessoas sofressem tais consequências, 

pois quem tem o domínio do fato seriam os médicos, os psiquiatras. O internamento podia 

seguir sem restrições: local, motivos, razões, objetivos. Bastava a palavra do psiquiatra. Os 

loucos eram tratados como criminosos de Estado, em subterrâneos, em celas onde o olhar da 

humanidade nunca penetrava. Essa imagem de relação intima entre loucura e crime caminhou 

por muito tempo em conjunto as razões variam de momento e de cada caso complicando cada 

vez mais uma análise melhor. 

A saída seria tentar diminuir, ou, ao menos velar mais essa imagem de que o alienado 

estaria sendo excluído, sendo privado de seus direitos. Dessa forma a família entra como uma 

nova convidada para cuidar do louco. Impedindo suas ânsias e protegendo-o de uma sociedade 

que gostaria de vê-lo eliminado ou escondido. Mas não é nada mais do que a mudança de dono 

do enfermo, antes o Estado, hoje a família. Mas essa realidade não muda quanto aos que já 

estão internados, estes não têm como se redimir, demonstrar que estão a caminho da 

ressocialização, apenas trabalham e tudo que produz cabe inteiramente à administração e à 

sociedade. Não recebem nunca a possibilidade, sequer, de poder voltar a vida social 

(FOUCAULT, 1972, p. 456). 

Com isso os manicômios são substituídos por asilos, esses por sua vez simbolizam, 

talvez, a família que os loucos nunca poderão ter e nem a sociedade que eles nunca irão se 

reinserir, se não é possível devolve-los um novo local, com novas regras deve ser criado. Com 

o tempo o indivíduo se acostuma, quase como se tivesse sido absorvido por aquela realidade 

alternativa. A sentença médica é aceita como verdade una naqueles locais, o próprio louco 

aceita o que for decidido pois já sabe que não tem capacidade de julgar a si próprio. 

Por sua vez, ao final desse trajeto existe algo determinado: saber é poder. A psiquiatria 

definiu, de maneira delimitada, a origem e a estrutura da loucura. Dessa forma detém todas as 

verdades de como essa anomalia deva ser tratada, se for falado que é necessário coerção e 
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violência, que assim o seja, ninguém poderá dizer que não. Se um louco é internado para ser 

curado, por meio legal, apenas a psiquiatria, sobrepujando o direito, poderá falar a palavra final.  

Após tratar de como a sociedade moldou a loucura as suas necessidades, utilizando-a 

como ferramenta para excluir os que não se encaixavam ao padrão imposto, até a sua 

classificação como uma patologia clínica, passaremos a analisar o tratamento jurídico-penal da 

doença no Brasil. 

 

2. O PRIMEIRO CÓDIGO PENAL DO BRASIL E A PRIMEIRA 

CASA DE CORREÇÃO NO BRASIL 

 

Com a vinda da família imperial para o país a mesma tentou equipar a cidade do Rio 

de Janeiro com a maioria das coisas que também haviam na Europa, desde prédios até a primeira 

constituição do Brasil, em 18245, não tardando o seu primeiro e único Código Criminal do 

Império do Brasil (BRASIL, 1838).  

Esse mesmo código previa que os loucos de todo gênero não poderiam ser julgados 

criminosos salvo em se tiverem cometido o crime durante um momento de lucidez (BRASIL, 

1838, art. 9, §2) e logo em sequência determina que o juiz deve determinar se ele será recolhido 

em algum prédio especifico ou devolvido a sua família (BRASIL, 1838, art. 12), em nenhum 

momento fala-se de qual é o prédio especifico a qual ele deve recolhido ou ainda mais 

complicado: não é falado em nenhuma hora como o processo deve ser conduzido, se é 

necessário acompanhamento médico ou qualquer procedimento do tipo, quanto tempo deveria 

ficar recluso. 

Em tal época teve o início da construção da primeira prisão, assim denominada de fato, 

em território brasileiro. A Casa de Correção da Corte foi inaugurada em 1850, atualmente 

conhecido como Complexo Penitenciário Frei Caneca (implodido em 2010). Nascido de um 

desejo de fazer o Brasil ser incluído no grupo de países desenvolvidos a prisão tinha por objetivo 

principal punir os que desviassem do caminho proposto pela classe dominante, algo interessante 

de se notar nas observações de Foucault que comentam exatamente esse interesse em retirar da 

vista o “vagabundo, o indigente” feito 100 anos depois. Com um projeto utópico de construir 

um prédio onde todos presos pudessem ser observados a partir de um ponto fazendo com que 

                                                             
5 Outorgada no dia 25 de março de 1824 por Dom Pedro Primeiro. 
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os diretores e superiores pudessem controlar sem maiores problemas as ações ocorridas na 

prisão (FOUCAULT, 2002, p. 162-187). 

 A Casa de Correção funcionou em sua maior parte do tempo apenas como uma 

prisão, porém apenas em 1868 com a direção do médico Luiz Vianna de Almeida Valle é que 

talvez o nome do local começasse a fazer jus. Durante sua gestão foram inauguradas a 

biblioteca, a escola de primeiras letras destinadas aos detentos. Durante seu tempo no controle 

os presos passaram a ser tratados como enfermos, sendo estudados toas as alterações pessoais 

deles, desde a entrada até a saída. Almeida Valle propôs em alterações no Código Criminal de 

1830 e até mesmo ao regulamento de da Casa de Correção, porem seu projeto ficou inacabado 

pois falecera em 1877 (MORAES, 1923, p. 19-20). Esse foi o primeiro momento onde, talvez, 

houve a primeira diferenciação do louco do preso comum dentro do sistema prisional. 

 

3. O PRIMEIRO HOSPÍCIO 

 

Porém em 1841, foi criado o primeiro estabelecimento especifico para tratamento dos 

alienados. Até aquele momento eles não tinham nenhum tipo de proteção ou assistência como 

já relatado no ponto anterior. Eles se fossem calmos apenas eram abandonados na sarjeta e ruas 

ou se violentos acompanhavam os demais criminosos em sua caminhada para a Casa de 

Correção da Corte. Os que eram julgados, se fossem despojados de recursos, geralmente 

terminavam presos ou abandonados, já os ricos e abastados, pela possibilidade de ficarem sob 

a tutela da família, podiam ser internados em hospícios particulares ou até mesmo mandados 

para a Europa (ELIA, 1996, p. 5) 

Desejando assinalar o fausto dia da minha sagração com a criação de um 

estabelecimento de pública beneficência: hei por bem fundar um hospital 

destinado privativamente para tratamento de alienados com a denominação de 

Hospício de Pedro II, o qual ficará anexo ao hospital da Santa Casa da 
Misericórdia desta Corte, debaixo de minha imperial proteção... (ARAÚJO, 

1982, p. 66) 

 

Em 1852 é inaugurado o estabelecimento e tem suas primeiras internações, durante o 

início muitos internos vieram a falecer devido as sequelas provenientes de seus antigos locais 

de tratamento. Porém existia um elevado número de “curas” obtidas durante o mesmo período 

(RELATORIO, 1854, p. 14). 

Os pacientes eram classificados em pensionistas (quem tinha posses para pagar o 

tratamento) e gratuitos (quem não tinha como pagar o tratamento). Por conta dessa 
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discriminação o tratamento ministrado para cada um variava de acordo com o valor pago: 

remédios, tratamentos e acomodações melhores eram apenas alguns dos privilégios. Até 1862 

o local recebia todos os tipos de loucos que fossem encaminhados pelas autoridades públicas, 

de toda a província do Rio de Janeiro como também de Minas Gerais, um dos motivos seria que 

os médicos teriam um papel secundário na decisão de internação, cabendo apenas aos juízes, 

chefes ou delegados de polícia, diretores do hospital e até a família do indivíduo decidirem pela 

internação. 

No mesmo ano ocorreu uma representação pedindo que o governo imperial se regula 

as entradas no manicômio já que era o destino principal dos alienados de todo o país, causando 

assim uma superlotação, assim criando um controle mínimo pois a internação passou a depender 

da aprovação do hospício, ou provedor, que poderia requerer, ou não, um exame para ver o grau 

e tipo de demência do paciente.6 Com essa decisão o local começou a se fechar cada vez mais 

aos que não tivessem dinheiro sempre sob a alegação de superlotação (FALCÃO, 1978, p. 258). 

Após o exposto é claro perceber que o tratamento ao louco sempre dependeu do ponto 

de vista e dos bens daquele indivíduo, se fosse rico seria tratado como doente, se for pobre 

deveria se contentar com a piedade oferecida, e se um dia se tornasse insustentável deveria 

aceitar o abandono. 

 

4. O PRIMEIRO LOUCO A SER TRATADO COMO CRIMINOSO 

 

Nos primórdios da República no Brasil surge louco que mudaria o rumo de como a 

loucura seria julgada, o primeiro psicopata da década de 1920 tem sua importância para esse 

artigo devido ao fato de ser o primeiro a receber uma condenação com caráter médico, isso é, 

indo em desacordo com o que era determinado pelo art. 97 (BRASIL.1838), resultando assim 

no primeiro caso de julgamento de um louco. 

Febrônio Índio do Brazil, 1895-1984, (CABRAL. 2016). Sua jornada teve fim com sua 

prisão em 1927, acusado pela morte de uma criança de 10 anos e um jovem de 20. Viveu como 

andarilho e fazia alguns bicos, além de aplicar golpes e se passar por médico ou dentista em 

algumas cidades por conta de diplomas roubados. Febrônio teve uma infância complicada por 

conta do temperamento agressivo de seu pai, alcoólatra, culminando assim em sua saída de casa 

                                                             
6 Vide Dicionário Histórico-Biográfico Ciências da Saúde no Brasil 1832 – 1930, projeto promovido pela Casa 

de Oswaldo Cruz/Fundação Oswaldo Cruz. 
7 O louco não deveria ser julgado como criminoso salvo se tivesse cometido o crime em um intervalo de lucidez. 
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aos 12 anos de idade, mais para uma fuga. Chegou a morar em Diamantina, Minas Gerais, onde 

se alfabetizou. Sua próxima parada foi onde seu nome seria conhecido pela história, o Rio de 

Janeiro. 

Desde sua chegada o período de sua estadia na capital carioca foi conturbado, em 1917 

os primeiros registros policiais apareceram: vadiagem, roubo, suborno, furto entro outros 

delitos. Porém apenas em 1920 sua personalidade foi completa, nasce o “Filho da Luz”, 

enquanto estava preso na Colônia Correcional de Ilha Grande, Índio recebeu a suposta visão 

sobre uma mulher branca com cabelos compridos (DECLERCQ. 2017). 

Após a visão seus atos começaram a ser mais ousados. Em 1926, Febrônio foi detido 

novamente na mata do Corcovado, próximo a um precipício. Estava nu, com uma faixa amarela 

amarrada na cintura e com uma espada nas mãos, segundo os relatos do próprio, ele estava ali 

a pedido de Lúcifer, o Príncipe das Trevas, para um duelo, isso rendeu uma estadia provisória 

ao Hospital Nacional de Psicopatas, onde recebeu alta por não ter dinheiro para bancar o suposto 

tratamento. No ano de 1927 foi encontrado no Corcovado, dançando nu, para uma criança que 

estava acorrentada a uma árvore, o episódio lhe rendeu sua segunda internação no Hospital 

Nacional de Psicopatas. Conseguiu realizar uma fuga com outros internos que seguiam sua 

“religião”, tinha tatuado a mesma imagem de Febrônio. 

Em 13 de agosto de 1927, Alamiro José Ribeiro, jovem de 20 anos desempregado, 

conheceu o Filho da Luz através de um sobrinho por conta de uma suposta oferta de emprego. 

Febrônio disse que fazia parte de uma companhia de ônibus e que procurava um empregado 

para tarefas simples. A vítima feliz aceitou a proposta e de noite partiu com Índio, ambos 

chegaram em uma mata e lá o agente tentou avançar sobre Alamiro, uma grande luta corporal 

se irrompeu entre os dois que terminou com o jovem estrangulado por uma corda de cipó e seu 

peito tatuado, o corpo foi abandonado na mata sem as roupas. 

Após uma semana João “Jonjoca” Ferreira, de apenas 10 anos, foi o alvo escolhido 

pelo predador insano. Com uma prosa talentosa convenceu a mãe da criança a deixar que a 

mesma acompanhasse o desconhecido para se tornar copeiro de um oficial do exército. Naquela 

mesma noite o destino da criança terminou como de seu predecessor, morto estrangulado e 

tatuado. 

O arquiteto de tamanha maldade foi preso em 31 de agosto de 1927. Febrônio Índio 

do Brazil foi condenado a internação no Manicômio Judiciário do Serviço Nacional de Doenças 

Mentais em 1929, passando a ser cuidado pela égide de Heitor Carrilho, médico psiquiatra e 

catedrático da Clínica Psiquiátrica na Faculdade Federal Fluminense (seu nome também é 
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ostentado no atual Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho em Niterói, 

antigo Manicômio Judiciário (Decreto 37.990/1955). 

Escreveu um livro “Revelações do Príncipe do Fogo” em 1926, que chegou a ser 

publicado, no qual relata suas “visões” e sua visão do mundo. O livro trata de uma mistura de 

Misticismo, trecho da Bíblia, princípios espiritas juntamente com ideias Protestantes. Chegou 

a ter praticamente todos as cópias apreendidas e queimadas. Segundo Pedro Ferrari, Doutor em 

História e professor na UnB (Universidade de Brasília) cuja tese de doutorado foi sobre 

Febrônio, ele teria sido alvo de uma condenação ao esquecimento quando ocorreu tal pratica. 

O discurso do Febrônio nos laudos médicos, aparece ele construindo a ideia 

de que ele antes de ser preso era um homem branco, rico e poderoso e depois 

de ser preso o psiquiatra roubou a identidade dele. Guardou numa caixa no 
escritório e nisso Febrônio transformou-se em um homem preto, pobre e 

desgraçado. Minha hipótese pessoal é que a figura de Febrônio ajudou o Mário 

de Andrade a construir o Macunaíma. (FERRARI, 2013, p. 272). 

 

A saga do Filho da Luz terminou com sua morte em 27 de agosto de 1984 em razão de 

um enfisema pulmonar. Essa história que foi relatada tem como objetivo demonstrar o início 

do que viria a ser ao que somos familiarizados acerca da loucura no direito penal e processual 

penal, como prosseguir com seu julgamento e qual foi a saída escolhida para pessoas que 

apresentassem o mesmo tipo de comportamento, deixando ainda muitas lacunas que não foram 

construídas até hoje (o tempo máximo de internação e os direitos do louco). 

 

5. CAPITULO VIII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP) – DA 

INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO 

 

Ao iniciar a análise jurídica sobre ao assunto por nada nada menos que o capítulo VIII 

do Código de Processo Penal, artigos 149 até 154, que trata a respeito de quando esse incidente 

aparece para o mundo jurídico. Qualquer forma de doença mental poderá ser estudada e 

indicada pelo perito responsável desde que a mesma possa interferir na capacidade do sujeito 

de compreender e desejar (dolo) e ainda a sua possibilidade de evitar tal resultado (culpa). 

O artigo 1498 do CPP usa a expressão “integridade mental” invés de “insanidade 

mental” como no título. O motivo seria para ser algo mais próximo do que vai vir a ser a análise 

                                                             
8 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. (BRASIL, 1941, art. 149). 
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médica. Posso dizer que quando se usa tal escolha de palavra, “integro”, entendo que seria o 

quão saudável, ou seja, compatível com o jeito de uma pessoa normal, isso é, alguém que 

consegue compreender o faz, suas razões e até a possibilidade e competência de fazer. Portanto 

qualquer dúvida que coloque em xeque a autonomia da pessoa deve ser o suficiente para a 

instauração desse incidente processual. 

A instauração do laudo de insanidade só pode ser realizada por ordem do juiz, nunca 

de autoridade policial ou sequer administrativa. E com isso existe a possibilidade de questionar 

a imputabilidade (a possibilidade de atribuir a responsabilidade de um fato criminoso a alguém) 

e a talvez atribuir a inimputabilidade (a falta dessa possibilidade). Contudo existe um meio 

termo, um estado que é denominado de semi-imputabilidade. Segundo Saulo de Carvalho: 

São consideradas semi-imputaveis as pessoas que, no momento da conduta 

delitiva, não eram totalmente capazes de compreender a antijuridicidade e 
comportar-se conforme a expectativa do direito (art. 26, parágrafo único, 

do Código Penal). A semi-imputabilidade é uma categoria intermediária entre 

a capacidade e a incapacidade plena. (CARVALHO, 2013, p. 499) 

 

Portanto, o agente que se enquadra nessa situação tem sua culpabilidade reduzida (art. 

26, parágrafo único do Código Penal) e é responsabilizado pelo fato típico e ilícito perpetrado, 

mesmo que de maneira atenuada. Todavia a saída que a legislação proporciona ao Juiz é a 

aplicação da medida de segurança, sendo a mesma mais conveniente ao caso concreto. 

Fernando Capez faz menção a essa situação: 

A escolha por medida de segurança somente poderá ser feita se o laudo de 
insanidade mental indica-la como recomendável, não sendo arbitrária essa 

opção. Se for aplicada pena, o juiz estará obrigado a diminuí-la de 1/3 a 2/3 

conforme o grau de perturbação, tratando-se de direito público subjetivo do 

agente, o qual não pode ser subtraído pelo julgador. (CAPEZ, 2009, p. 325) 

  

Com isso a semi-imputabilidade é resumida a uma situação intermediaria onde o juiz 

deve analisar o caso concreto para poder optar sobre qual caminho seguir. Para auxiliar o juiz 

na decisão o mesmo pode requisitar o chamado Laudo de Insanidade. 

O laudo pode ser instaurado quando existir qualquer dúvida sobre a capacidade mental 

do acusado, portanto, no momento que existirem provas nos autos que levantem tal dúvida pode 

o juiz, de oficio, ou a requerimento do Ministério Público, defensor, curador, ascendente, 

descendente, irmão ou cônjuge do réu, pedir para realizar o exame. Mas nada disso impede sua 

realização na fase de inquérito, desde que ocorra a representação de autoridade policial ao juiz 

competente (Art. 149, §1º do Código de Processo Penal/1941), ou até mesmo das pessoas 

descritas no caput do artigo, pois a regra seria que havendo qualquer tipo de indagação sobre a 
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integralidade mental do investigado o procedimento pode ser realizado por determinação, de 

oficio, do juiz competente.9 

 Relacionado a qual momento que o exame deve ser realizado, não existe previsão 

em lei sobre. Portanto o incidente pode ser ordenado ou requerido em qualquer fase processual, 

inclusive mesmo após transito em julgado cabendo revisão criminal. Assim diz o Supremo 

Tribunal Federal, ressaltando que da decisão que determina o mesmo não cabe recurso algum. 

Como a lei não estabelece o momento processual para a realização do exame 

médico legal de que trata o art. 149 do CPP, deverá ele se realizado com o 
surgimento de dúvida razoável a integridade mental do acusado. Precedente 

do STF. (BRASIL. 1997). 

 
Do simples despacho que, à vista dos elementos dos autos, ordenou a 

instauração do incidente de insanidade mental do réu, a fim de 

convenientemente se apurar sua higidez psíquica, não cabe recurso.  
(BRASIL. 2016) 

 

A lei processual penal não prevê o cabimento de recurso contra a decisão que instaura 

o incidente de insanidade. No entanto, ela pode ser desafiada, no curso do processo, por habeas 

corpus, mandado de segurança, correição parcial ou embargos de declaração, desde que os 

respectivos pressupostos legais sejam observados. Da decisão que indefere a instauração ou da 

que homologa a insanidade mental, há entendimento minoritário de que caberia apelação. 

Quanto ao andamento do inquérito policial, o melhor é a aplicação analógica do §2º 

do Art. 149 para se possibilitar a suspensão também do trâmite da investigação quando for 

determinada a realização do exame, tendo como exceção qualquer diligência que possa ser 

prejudicada com o exame. Tal artigo trata da curatela especial, sendo mencionada na lei 

processual pena para as hipóteses de quando o investigado é menor ou é atingido por alguma 

coisa que restrinja sua capacidade mental. É bem comum que o juiz ao determinar o exame 

nomeie o defensor do acusado como seu curador, claro que essa é geralmente a opção mais 

comum, porém ao utilizarmos de todo o sistema jurídico brasileiro o art. 1775 do Código Civil 

traz a opção do curador ser conjugue ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, 

como curador. Até porque quem não é parente de quem vai sofrer a curatela não é obrigado a 

suportar a responsabilidade (BRASIL, 2002, art. 1737). 

Uma das diligências que poderiam que poderia com suspenção do processo é a 

produção de provas. Mesmo que, teoricamente, o exame possa ser feito em apenas um dia, o 

                                                             
9 O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz 
competente. (BRASIL, 1940, art. 149, §1). 



15 

 

 

Art. 150, §1 do CPP, dá prazo de até 45 dias para sua duração máxima. Pois provas como exame 

de corpo de delito, reconstituição dos fatos e até depoimentos podem ser prejudicados por essa 

suspenção. Cabe salientar que o curso da ação penal não se confunde com a suspensão do prazo 

prescricional, art. 116 e 117 do Código Penal, assim correndo normalmente. 

Porém, ninguém tem como afirmar quando o acusado irá ser reestabelecido na 

sociedade ou quando tal enfermidade será cessada e, portanto, repetindo, nessa hipótese, o prazo 

prescricional não se interrompe e nem se suspende segundo o rol taxativo do Código Penal, 

portanto a demora pode convolar em uma prescrição pela pena máxima cominada ao tipo que 

lhe é imputado. O máximo que poderia acontecer é uma instrução para apenas confirmar que a 

prescrição vai ocorrer, ou seja, iminente. Sendo assim o interrogatório não conseguiria ser feito 

e a defesa simplesmente poderia pedir nova inquirição de testemunhas, fazendo com que o juiz 

não tivesse outro caminho senão aceitar.10 

 

6. DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL 

 

Assim que o juiz decide pelo exame serão criados os “Autos de Incidente de insanidade 

mental”, estes são apartados do processo principal da ação penal. Nele existirão todo e qualquer 

documento importante para o estudo do perito, qualquer coisa, desde mensagens em redes 

sociais até provas do inquérito policial. 

Durante o andamento desses autos só existira em seu conteúdo o andamento da perícia: 

órgão que irá fazer o exame ou indicar perito, designar data e local para o exame, exames, 

assistentes técnicos para auxiliar o perito. Ao final o perito entregará o laudo ao juiz e, apenas 

após isso, intimará as partes para que vejam os resultados. Essas podem pedir o esclarecimento 

ou até uma complementação parcial dos exames ou podem simplesmente se darem por 

satisfeitas com o resultado. Por fim o juiz decidira o estado que o suspeito se encontra e decidira 

conforme o mesmo. 

Pode ocorrer de a enfermidade mental acometer o indivíduo durante a execução penal. 

O art. 682 e seus dois parágrafos do código de processo penal dispõem que o sentenciado com 

doença mental superveniente será internado em estabelecimento hospitalar adequado, onde seja 

                                                             
10 O incidente da insanidade mental processar-se-á em auto apartado, que só depois da apresentação do laudo, 

será apenso ao processo principal. (BRASIL, 1940, art. 153) 
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possível a sua custódia (vide, também, art. 4111 e 5212 do código penal. A Lei 7.210/8413, art. 

183, e ainda, Lei de Execução Penal14, art. 66, V, d); têm legitimidade, ainda, o Ministério 

Público e a Defensoria. 

Excepcionalmente, e em caso de urgência, o próprio diretor do estabelecimento 

penitenciário em que o condenado esteja cumprindo a pena poderá determinar a sua remoção, 

comunicando imediatamente a providência ao juiz, que, em face da posterior perícia médica, 

ratificará ou revogará a medida. Caso a internação se prolongue até o término do prazo restante 

da pena e não haja sido imposta medida de segurança detentiva, “o indivíduo terá o destino 

aconselhado pela sua enfermidade, feita a devida comunicação ao juiz de incapazes” (CPP, art. 

682, §2º). 

Depois do trânsito em julgado da sentença absolutória, poderá ser imposta a medida 

de segurança enquanto não decorrido tempo equivalente ao da sua duração mínima, havendo 

indícios de periculosidade (CPP, art. 753). Nesse caso, o procedimento para o incidente de 

insanidade mental também será observado, como sugere o art. 759, CPP. 

 

7. A MEDIDA DE SEGURANÇA, DE COMPLEMENTO AO 

PRINCIPAL 

 

Assim como a loucura não é algo normal, sua “pena” não deve ser normal e sim a 

exceção. Para isso o instituto da medida de segurança, em tese, já era praticado no Código do 

Império, 1830, onde considerou inimputáveis os “loucos” de todo tipo, isso é, por doença 

mental ou desenvolvimento mental incompleto pois os mesmos não possuem, ao tempo da 

prática do fato, a capacidade completa de entender o ilícito que estavam a praticar. Era 

determinado que eles deveriam ficar sobre o cuidado de suas famílias ou em instituições que 

prestassem o mesmo serviço de cuidado. 

Porém, tal tipo de ação só ganhou um nome no período de terceira tentativa de 

substituição do código penal brasileiro, entre 1927-1937, conhecida como Projeto Sá Pereira, 

“medidas de defesa social” como foram nomeadas à época, nome substituído posteriormente 

                                                             
11 O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico 
ou, à falta, a outro estabelecimento adequado (BRASIL. 1940). 
12 É suspensa a execução da pena de multa, se sobrevém ao condenado doença mental (BRASIL. 1984) 
13 A Lei 7.210/84, art. 183, estabelece que o juiz pode, de ofício, determinar tal procedimento (BRASIL. 1984). 
14 Compete ao juiz da execução determinar a aplicação da medida de segurança em outra comarca (BRASIL. 
1984). 
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por “medida de segurança”. Dessa forma foi instituída a maior modificação ao sistema penal 

anterior (Código Penal de 1890). No Código Penal de 1940 ficou determinado que aos semi-

imputáveis eram cabidas tanto as penas quanto as medidas de segurança, cumulativamente, isso 

é primeiro cumpria-se a pena e depois era submetido à internação para tratamento, pois o 

Código da Republica adotava o sistema duplo binário. Entretanto esse sistema era critica 

massivamente na época pois era extremamente falho em sua prática: 

Em alguns casos, a execução sucessiva da pena e da medida de segurança 

detentiva significava apenas a transferência do detento de uma para outra ala 
do mesmo estabelecimento penitenciário. (DAMASIO DE JESUS, 2011, p. 

548). 

 

Apenas em 1984 com a reforma do Código Penal (Lei 7.209/84) o sistema falho foi 

abandonado e foi adotado o que persiste até os dias de hoje: o sistema vicariante. O sistema em 

questão determina que ou a pena que deve ser aplicada ou a medida de segurança pois assim 

evita-se que o condenado cumpra duas vezes sua punição pelo mesmo fato. As medidas de 

segurança também foram reservadas apenas para os semi imputáveis e para os inimputáveis 

conforme o Art. 96 e seguintes do Código Penal.15 

É (importantíssimo) importante ressaltar que a medida de segurança é uma modalidade 

de sanção penal preventiva e com o caráter terapêutico, isso é, locais próprios para tratamento 

como hospitais de custódia e clinicas especializadas. Remetendo ao Art. 96 pode-se distinguir 

dois tipos de Medida de Segurança, uma que visa deixar o agente isolado da sociedade, através 

da internação, e outra onde ocorreria apenas o tratamento ambulatorial, isso é, mantem-se em 

liberdade apenas necessitando de tratamento com consultas regulares e remédios. 

O Código Penal determina, ainda, quando o agente for inimputável será determinada 

sua internação (Art. 97, CP), contudo se for crime passivo de detenção a mesma poderá ser 

substituída por tratamento ambulatorial. 

Voltando ao caso, ao marco inicial do artigo, ao terminar a leitura da história de 

Febrônio existe algo que necessita de atenção, claro, além da insanidade dos fatos cometidos 

por ele. Ao final ao falar que ele morreu internado ainda pode-se ver que o mesmo ficou 

internado até o ano de 1984, assim totalizando o surpreendente número de 55 anos internado. 

Não existem relatos de que teria sido amparado por qualquer meio legal durante sua internação, 

                                                             
15 As medidas de segurança são: I- Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou à falta, em 

outro estabelecimento adequado. II- Sujeição a tratamento ambulatorial.  

Parágrafo único: “Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido 

imposta. (BRASIL, 1940, art. 96) 
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provavelmente não sendo cogitado nenhuma vez a possibilidade de seu retorno a sociedade. 

Claro que seu caso é anterior ao atual Código de Processo Penal e do Código Penal, porém foi 

contemporâneo a criação de ambos. Ele em nenhum momento, a princípio, foi alvo de uma 

tentativa de cura, apenas foi excluído e isolado. Mas antes de culpar o sistema daquele tempo 

devo salientar que tal tratamento com as coisas que fogem ao normal, a loucura, é algo 

cronológico, montado através dos tempos para lidar com tal situação. 

O Brasil ainda tem outro caso e este contemporâneo. Esse caso que desafia o judiciário 

brasileiro é o de Francisco “Chico Picadinho” Costa Rocha encontra-se há 41 anos preso, Chico 

teve uma decisão favorável à sua soltura em abril de 2017, porém a mesma foi revogada pelo 

desembargador Ricardo Dip, da Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que em 

sua decisão disse que é do juiz da Vara da Família, Jorge Passos Rodrigues, a prerrogativa de 

apreciar eventuais medidas urgentes do caso. O mesmo que foi responsável por contrariar a 

decisão da Vara de Execuções Criminais (VEC), decidindo assim pela manutenção da custódia. 

De acordo com o juiz, Chico Picadinho, com 76 anos, está cumprindo pena, saliente-

se é pena não medida de segurança, com finalidade médica, pois na década de 1970 existe o 

laudo de insanidade onde é apontado a personalidade sádica e psicopática. Fundamenta que a 

Casa de Custódia é o local ideal para deixar o recluso (TOMAZELA. 2017).  

A principal questão levantada nesse caso novamente é: qual é o tempo que a medida de 

segurança deve ficar em vigor.  O prazo mínimo deve ser determinado pelo juiz que aplica a 

Medida de Segurança: um a três anos (Art. 97, §1º, do Código Penal). Contudo, não foi 

determinado o prazo máximo, assim deixando uma lacuna. Juristas utilizam de uma analogia 

com a Constituição Federal e o Art. 75, Código Penal (o tempo de prisão não excedera 30 anos) 

assim fazendo possível ser afirmado que a mesma não pode exceder 30 anos.  

Após a familiarização com o andamento processual: início, como ocorre, quais são os 

indivíduos envolvidos, quais as consequências do incidente no processo e pôr fim qual as 

possíveis decisões a serem tomadas pelo juiz. Essa parte final, a decisão a ser tomada pelo juiz, 

continua sendo crucial pois apenas ele pode achar válido a internação e determinar sua 

execução. Diferente do que ocorre após a internação nessa hora quem tem total poder de decisão 

ainda é o juiz, o perito e seu relatório sucumbem perante a sua convicção, convencendo-o em 

seguir com a internação ou com a decretação de uma pena restritiva de liberdade. Acerca do 

exposto a melhor maneira de tentar entender como essa figura central de qualquer processo 

judicial funciona nesse tipo atípico do direito penal é necessário buscar informações, de 

preferência, com os próprios juízes. 
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8. FRENTE A FRENTE COM QUEM JULGA 

 

Ao dia 12 de junho de 2018, no prédio da Segunda Lâmina do TJ-RJ em seu gabinete 

uma entrevista com o Sr. Dr. Desembargador César Felipe Cury. O mesmo atualmente atua na 

11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

Cesar Felipe Cury se formou em direito com apenas 22 anos. Foi delegado de polícia, 

defensor público e juiz de direito. Sua atuação inicial na magistratura se deu em Araruama. Em 

seguida, por 10 anos, presidiu o Tribunal do Júri da Comarca de Niterói. Trabalhou também 

como juiz eleitoral. Desde 2006, atua no Juizado Especial Criminal. Com a criação da Lei Maria 

da Penha, o magistrado acumulou as funções no Juizado de Violência Doméstica e Familiar. 

Durante sua estadia no Tribunal do Júri foi responsável por conduzir o julgamento do 

maior serial killer de Niterói, Marcelo “Vampiro de Niterói” Costa de Andrade, responsável 

por catorze assassinatos. Pelos relatos da época não foi difícil fazer com que Marcelo falasse 

sobre seus crimes. Nas palavras do Dr. Miguel Chalub16: 

Ele relatava seus crimes de uma maneira muito específica. Frieza completa, 

insensibilidade completa. Ele falava como matava uma criança, esmagando 

seu crânio, e etc, como se tivesse relatando um fato normal da vida. Ele sabe 
que está matando uma pessoa e que isso é um crime, mas isso não sensibiliza 

nele nenhum sentimento em especial. (CHALUB, 2010)17 

O Desembargador relata: 

O autor era o mesmo em diversos processos, ao reuni-los surgiu a hipótese de 
uma psicopatia no cometimento dos crimes. As características dos fatos, do 

cometimento e das vítimas eram indicativos de uma personalidade com 

comprometimento psicopático. Com essa suspeita já alarmada durante as 

investigações fez com que eu determinasse a instauração do Laudo de 
Insanidade que ao final constatou que o autor era portador de uma psicopatia 

grave. (CURY, 2018)18 

Assim Marcelo foi alvo de uma Medida de Segurança aplicada através uma 

determinação legal, assim o isentando de pena, tendo como objetivo a sua reabilitação. 

Resultando em sua internação no Manicômio Judiciário19. Segundo o entrevistado foi feita uma 

reanalise da situação psiquiátrica e foi constatado que não estava apto para retornar. 

No ano de 2017, após 24 anos internado, o autor entrou com novo pedido à Justiça 

requerendo sua liberdade. Segundo a Promotora Danielle de Souza Caputi Kalache de Paiva 

                                                             
16 Atualmente é Professor Adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Médico do Hospital de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico do Estado do Rio de Janeiro. Atuando principalmente nos seguintes temas: 

Psiquiatria, Psiquiatria legal, Psiquiatria criminal. Informações coletadas do Lattes em 25/03/2018. 
17Instinto Assassino é uma produção original com seis episódios sobre crimes que estremeceram a América 

Latina nos últimos tempos. São histórias reais, recriadas com dramatizações fiéis aos fatos.  
18 Entrevista concedida ao autor do artigo no dia 12/06/2018. 
19 Hospital Henrique Roxo, Niterói, Rio de Janeiro. 



20 

 

 

(PAIVA, 2017) o tratamento deve ser continuado no Hospital Psiquiátrico aonde o acusado este 

internado. 

O pedido é para uma saída temporária, uma situação intermediaria entre 

internação e liberdade. Mas ele não tem condições de sair do hospital 
psiquiátrico. Ele fala com orgulho dos delitos que praticou, não tem 

consciência de que o que fez é errado. Além disso, a equipe que cuida de sua 

internação nunca indicou que ele pudesse sair do hospital. (PAIVA, 2017)20 
 

Sentenciado a internação psiquiátrica em cinco processos diferentes Marcelo está em 

tratamento desde 1993, data de sua primeira condenação. 

A loucura pode-se caracterizar como algo de caráter incurável fazendo com que o 

objetivo da medida de segurança transforme-se em algo Ad Eternum21, pois como curar algo se 

não existe cura. Ao ser indagado sobre a possibilidade de uma pena perpétua pois o objetivo 

nunca seria alcançado é levantado um ponto pelo Desembargador22: 

Pode ocorrer um caráter permanente ou intermitente da psicopatia. O fato é 
que a perícia, no caso do Marcelo, até a época que eu estava no processo, 

determinou que ele ainda era portador de um distúrbio de caráter permanente. 

A periculosidade dele foi atestada, assim tendo uma alta chance de ele voltar 
a reincidir em crimes iguais, por tanto por determinação legal deve manter-se 

sob segurança. (CURY, 2018)23 

 

Após esse ponto o Desembargador levantou que existe uma questão “Jus-Filosófica” 

que o paciente pode ficar internado apenas em momentos de crise ou em caráter permanente. 

Existe um terceiro caminho que defende que o sujeito potencialmente perigoso também deve 

ser mantido internado. O fato é que a legislação brasileira determina que o paciente seja 

submetido ao regime de internação e periodicamente submetido a novos laudos que avaliem 

sua capacidade. 

Acerca do terceiro ponto uma grande questão é levantada: alguém pode ser punido por 

algo que ele pode vir a cometer? Não é do escopo desse trabalho a seguinte discussão mas cabe 

fazer o apontamento de que o mesmo pode ser norteado pela ideia do Direito Penal do Inimigo 

por Gunther Jakobs24:  

Não se trata, em primeira linha, da compensação de um dano à vigência 

da norma, mas da eliminação de um perigo:  a punibilidade avança um 

grande trecho para o âmbito da preparação, e a pena se dirige à 

                                                             
20 Declaração dada à entrevista publicada em plataforma digital no jornal Extra no dia 21/10/2017. Acessada em 

08/07/2018 
21 Algo que tende a manter o mesmo estado para sempre. 
22 Desembargador César Felipe Cury do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
23 Entrevista gravada em seu gabinete pelo autor do presente artigo. 
24 Professor emérito de direito penal e filosofia do direito na Universidade de Kiel, Alemanha. 
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segurança frente a fatos futuros, não à sanção de fatos cometidos. 

(JAKOBS, 2012, p. 34). 

 

Desde o começo de sua teoria ele o descreve como uma manifestação de direito penal 

do inimigo a instituição de uma série de normas que demonstram um verdadeiro na 

punibilidade, criminalizando as ações antes que as mesmas causem algum tipo de lesão ao bem 

jurídico. Trata-se, com efeito, de leis criminais que são anteriores à prática do fato danoso. 

Assim dando ao sujeito uma pena sem que ele tenha agido ou, ainda mais, mesmo que ele tenha 

agido, não tenha ocorrido nenhum dano de sua conduta. Não é difícil ter tipos penais que se 

encaixam nesta definição, como os de mera conduta ou de perigo abstrato. 

A primeira característica marcante é visualizar o agente como cidadão, o Estado   

apenas irá agir e interferir em sua liberdade quando um ato do sujeito vai gerar determinado 

dano a um bem jurídico protegido pela lei. A pessoa, apesar de transgredir, ainda preserva o 

seu caráter de cidadão, porém no caso do inimigo, por sua vez, este não tem proteção, podendo 

ser penalizado por apenas suposições ou convicção do agente penal, tendo em vista o caráter de 

ameaça constante que ele representa e em sequência ocorre a supressão ou restrição de garantias 

processuais aos ditos “inimigos”. Assim sob essa história de investigação, são criados diversos 

meio de invasão da vida privada do “sujeito perigoso”, até chegar ao ponto onde o Estado tem 

total controle por parte das autoridades públicas. Como exemplos, a introdução de medidas de 

intervenção nas comunicações do sujeito, relativização ao princípio da presunção da inocência 

através de prisões temporárias e arbitrarias, investigações secretas, infiltração de agentes do 

estado em supostos grupos de meliantes e até a colheita das matérias biológicas do réu para fins 

de supostas provas. 

Segunda e importante característica que permite identificar o fenômeno no âmbito da 

legislação é a existência de penas elevadas e absurdas, muitas vezes desproporcionais a conduta 

praticada, isso se a mesma ocorrer. Conclui-se que o terceiro caminho apresentado durante a 

entrevista tem seu viés amparado por tal teoria.  

As necessidades de remeter as semelhanças dessa teoria para com as ideias presentes 

no livro de Foucault (FOUCAULT. 1972) demonstram e reforçam a ideia de que o louco deixa 

de ser pessoa e passa a ser um objeto sob a tutela de alguém, desprovido de direitos e opinião. 

Retornando-se à entrevista. Sobre a requisição do laudo de insanidade não é previsto 

que a autoridade policial possa requerer o laudo, sendo esse determinado de oficio pelo juiz, 

devido a necessidade de uma suposta celeridade processual, indagado se o Art. 149 do Código 
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de Processo Penal poderia sofrer uma reforma, que a autoridade policial fosse parte legitima 

para requerer o procedimento em questão. 

Acredito sim. Acredito que no conjunto do direito processual é 

perfeitamente possível que o laudo de insanidade seja instaurado 

durante a fase de cognição primaria, durante o inquérito policial. Aliás 

é recomendado que seja assim, para uma melhor diagnose do curso do 

procedimento. Se for necessário postergar ou refazer, que seja, mas 

sistematicamente falando uma medida em fase pré-processual, fase de 

inquérito policial, já existem atos processuais e o delegado de polícia 

sendo um dos autores do processo penal, seja na fase inquérito ou na 

fase de instrução de curso do procedimento judicial sendo que ele é 

agente da atividade judiciário. Eu vejo não apenas como recomendado, 

mas como desejável que os incidentes de natureza probatória, tal como 

outros são feitos, ou seja, o incidente de insanidade seja realizado em 

fase prévia. (CURY, 2018) 

  

O ponto seguinte da entrevista é sobre a lacuna sobre o tempo máximo que a medida 

de segurança deve permanecer, mesmo existindo uma tendência dos Tribunais superiores em 

falar que o tempo máximo é de trinta anos, utilizando em comparação o tempo máximo que o 

agente pode ficar preso pelo máximo da pena em abstrato. Contudo os precedentes são recentes 

em comparação a época que o serial killer foi julgado, em 1993.  (BRASIL, 2012); 

Existe realmente uma corrente, uma tendência, que estabelece como 

limite máximo, pena de restrição de liberdade no país, em trinta anos. 

Mas esse limite não é absoluto, na recontagem da pena dos fatos 

ocorridos posteriormente ao início da contagem de pena por uma 

condenação anterior esse prazo de 30 anos pode ser extrapolado. 

Segunda hipótese, a Medida Segurança tem uma natureza diferente da 

natureza da prisão “retributiva”, por condenação, tem como 

fundamento a periculosidade e a possibilidade de reincidência e a 

reinserção daquele paciente no seio comunitário. São tipologias 

diferentes com tratamentos diferentes. (CURY, 2018) 

 

Acerca do entendimento sobre a constitucionalidade do prazo perdurar por mais de 30 

anos segue-se: 

Não vejo como inconstitucional ou ilegal a manutenção do paciente sob 

internação uma vez que a perícia constate a probabilidade de 

reincidência. Ressalto, isso sempre após uma condenação ou apuração 

do fato criminoso de respectiva autoria com supressão da culpabilidade 

pela psicopatia. Nunca pode ser prévia a qualquer crime. Não vejo como 

inconstitucional a manutenção do tempo das medidas de segurança 

mesmo após 30 anos desde que comprovado o estado psicológico do 

paciente. (CURY, 2018). 
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Com a última declaração percebe-se que pela falta de jurisprudência acerca da 

constitucionalidade fazendo com que os julgamentos variem em cada caso, porém, em sua 

maioria, tendo o mesmo fim: o condenado sendo internado e isolado até a sua morte. 

 

9. O CAMINHO LEGISLATIVO ENTRE 1935-1990: 

ANO LEGISLAÇÃO CONTEUDO 

1935 Decreto nº 301 Regula a operação de crédito destinada a melhorar as 

instalações de Assistência a Psicopatas. 

1941 Decreto-Lei nº 

3171 

Reorganiza o Departamento Nacional de Saúde e cria o 

Serviço Nacional de Doenças Mentais que substitui a 

Divisão de Assistência a Psicopatas e o 

Serviço de Assistência a Psicopatas do Distrito Federal. 

1941 Decreto-Lei nº 

3.497 

Cria o Hospital de Neuro-Psiquiatria Infantil no Serviço 

Nacional de Doenças Mentais. 

1944 Decreto-Lei nº 

7.055 

Cria o Centro Psiquiátrico Nacional, ao extinguir o 

Conselho de Proteção aos Psicopatas. 

1953 Lei nº 1.920 Desintegra o MS e o Ministério da Educação. 

1953 Decreto-Lei nº 

34.596 

Aprova o regulamento do Mandado de Segurança. 

1954 Lei nº 2.312 Dispõe sobre normas gerais de defesa e proteção da 

saúde, sendo posteriormente revogada pela Lei orgânica 

da saúde nº 8.080/1990. 

1955 Decreto nº 

37.990 

Altera o nome do Manicômio Judiciário do Rio de 

Janeiro, que passou a ser denominado Heitor Carrilho 

em homenagem ao psiquiatra forense e professor da 

Universidade Federal Fluminense. 

1961 Decreto nº 

49.974-A 

Regulamenta, sob a denominação de Código Nacional de 

Saúde, a Lei nº 2.312/54. 

1961 Decreto nº 

51.169 

Institui a Seção de Terapêutica Ocupacional e de 

Reabilitação no Serviço Nacional de Doenças Mentais. 

1967 Decreto nº 

60.252 

Institui a Campanha Nacional de Saúde Mental. 
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1970 Decreto nº 

66.623 

Dispõe sobre a organização administrativa do MS e cria 

a Divisão Nacional de Saúde Mental com a finalidade de 

planejar, coordenar e fiscalizar os serviços de 

Assistência e reabilitação de psicopatas e de higiene 

mental 

1974 Portaria nº 32-

BSB 

Dispõe sobre a elaboração e execução dos Programas de 

Saúde Mental. 

1979 Portaria 

Interministerial 

nº 1.369 

Estabelece as diretrizes para a execução da Política de 

Saúde Mental. 

1983 Portaria nº 

3.235 

Disciplina o processo de curatela e pagamento de 

proventos dos servidores da Previdência Social 

acometidos de alienação mental. Define que quando a 

Junta Médica concluir que, em consequência de 

alienação mental, o servidor está incapacitado para os 

atos da vida civil, serão providenciadas as ações de 

interdição e nomeação de um curador para o servidor. 

1988 Resolução nº 6 Implanta o uso das técnicas alternativas nos serviços de 

Saúde Mental, consideradas recursos terapêuticos que 

podem auxiliar a prática clínica e recomendadas pela 

OMS. 

1989 Projeto de Lei 

nº 3.657 

Propõe a extinção progressiva dos hospitais 

psiquiátricos e a substituição por outros serviços 

assistenciais extra hospitalares. 

(Tabela correspondente aos atos legislativos durante o período de 1935-1989) 

Como demonstrado anteriormente25 em nenhum momento ocorreu a preocupação de 

decidir pelo limite de tempo da medida de segurança, o caminho que foi tomado pelo 

Legislativo do Brasil demonstra que o período entre 1935-1990 foi, em sua grande maioria, 

voltado para questões administrativas e pouco para a prática, não acompanhando em nenhum 

momento a realidade enfrentada pelos que se encontram nessa situação. 

                                                             
25No capítulo 5, quando é discutido acerca da medida de segurança. 
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Essa situação complicada onde o direito processual penal e o direito penal pecam por 

conta de suas lacunas faz com que discursos como do conto do quitandeiro serem reforçados:  

Se uma pessoa vai a uma quitanda e pede um antibiótico, o quitandeiro 

lhe dirá para ir à farmácia, porque ele só vende verduras. Nós, 

penalistas, devemos dar esse tipo de resposta saudável sempre que nos 

perguntam o que fazer com um conflito que ninguém sabe como 

resolver e ao qual, como falsa solução, é atribuída natureza penal. 

(ZAFFARONI, 2011, p. 184)26 
 

O motivo é simples: o direito penal e processual penal se calam, se omitem, não 

demonstram interesse em agir. E o motivo desta desmotivação seria que eles já são a última 

instancia a ser acionada e demonstram a sua falta de capacidade de retroagir às instâncias 

jurídicas anteriores os diversas mantendo tudo para si, mesmo que isso custe sua reputação e a 

exclusão de alguém. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, após todas as situações demonstradas, é necessário concluir que o direito está 

muito aquém em admitir a sua fraqueza em dizer não, em conseguir saber diferenciar quando 

sua jurisdição está aleijada em certos pontos. A loucura é algo que veio em conjunto com a 

concretização da sociedade moderna, como esses indivíduos são tratados hoje não difere de 

como eram tratados há 200 anos atrás. Suas acomodações mudaram, seus tratos médicos 

mudaram, sua aparência mudou, suas ações tornaram-se mais refinadas, porém com o advento 

da mídia e da internet a sociedade consegue acompanha-las. Como dito no início desse artigo27 

a loucura não é algo pacifico nem para os que estudam sobre, portanto como será algo uno para 

quem classifica todos da mesma maneira28. 

Não é um local onde pode-se criar regras, não são pessoas que seguem as mesmas 

regras. Saliente-se: pessoas; não meros objetos, pois são assim declarados após a internação. Se 

forem esquecidos por suas famílias e muitas vezes pelo próprio Estado (Defensoria Pública), 

por conta dos mais diversos obstáculos que existem na vida atual, estão fadados ao 

                                                             
26 Eugênio Raúl Zaffaroni, um dos penalistas de maior prestigio na atualidade, ex-ministro da Suprema Corte 

Argentina e professor de Direito 
27 Introdução. 
28 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.  (BRASIL, 1941, art. 26). 
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esquecimento, a exclusão eterna dentro de um sistema que não prevê seu fim, apesar das 

decisões que começam a moldar certa jurisprudência acerca do tema29 (BRASIL, 2012). 

Talvez a saída para o direito, não abrindo mão do que já existe do atual, é se modelar 

e adaptar-se a cada caso quando não possível de evitar sua aplicação, porém o mais essencial 

seria o fim das lacunas jurídicas existentes: tempo máximo da medida de segurança, delimitação 

da obrigação do Estado em cuidar do indivíduo, necessidade de pericias durante a fase 

reconhecimento, revisão periódica e supervisão por parte do judiciário e não apenas pelo 

médico. 

Como o caso de Marcelo “Vampiro de Niterói” Costa de Andrade, já há 25 anos 

internado, não é necessário solta-lo de imediato ou quando fizer 30 anos internado, apenas é 

necessário definir o fim que se deseja obter ao interna-lo: será com caráter de punição ou 

ambulatorial? Se a enfermidade for incurável o tratamento deve persistir? É necessário que o 

direito aprenda a dizer não para as questões em que não está apto a resolver por si só e, caso 

contrário, é necessário se adaptar ao que está dando errado, como uma medida de segurança 

eterna, e saber dar uma resposta do que simplesmente ignorar o fato e manter essas 

subjetividades em aberto, beneficiando apenas a manutenção do estado atual do tratamento de 

quem é submetido a tal ao final. 

  

                                                             
29 Relembrando sobre o Habeas Corpus anteriormente falado. 
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