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RESUMO 

 

 

O presente trabalho propõe-se a realizar uma análise no que diz respeito as medidas de 

segurança e sua contextualização à luz da Lei da Reforma Psiquiátrica. Para tanto, 

primeiramente se abordará a construção social da loucura ao longo dos séculos até a sua 

inserção na legislação penal e especial vigentes. Em seguida, buscará compreender a 

loucura e sua imersão na dogmática penal, abordando os pressupostos legais para a 

aplicação e execução do instituto da medida de segurança, pautando-se no entendimento 

doutrinário e jurisprudencial acerca do tema. Ademais, tecer-se-á um contraponto entre 

o referido instituto e as suas incongruências e incompatibilidades no que cerne os 

princípios constitucionais e a Lei 10.216/01, a partir da realidade que assola hoje os 

institutos psiquiátricos brasileiros destinados ao portador de transtorno mental em 

conflito com a lei, bem como os programas postos em prática e que se colocam como 

alternativas a execução desse modelo criminal existente.   

. 

 

Palavras-chave: Medidas de segurança. Reforma Psiquiátrica. Loucura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work proposes to carry out an analysis with regard to security measures and 

their contextualization in light of the Law of Psychiatric Reform. To do so, we will first 

address the social construction of madness throughout the centuries until its insertion in 

the criminal and special legislation in force. Next, he will seek to understand the 

insanity and its immersion in dogmatic criminal law, addressing the legal 

presuppositions for the application and execution of the institute of the security 

measure, based on the doctrinal and jurisprudential understanding on the subject. In 

addition, a counterpoint will be established between the aforementioned institute and its 

incongruities and incompatibilities in what concerns the constitutional principles and 

Law 10.216 / 01, from the reality that today plagues the Brazilian psychiatric institutes 

destined to the person with mental disorder in conflict with the law, as well as the 

programs put into practice and that are put as alternatives to the execution of this 

existing criminal model.. 
 

Keywords: Security measures. Psychiatric Reform. Madness.  
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INTRODUÇÃO 

Com o advento da Lei nº 10.216/01, também chamada de Lei Antimanicomial 

ou Lei da Reforma Psiquiátrica, muito necessário se faz uma reflexão acerca da 

dogmática jurídica em relação ao portador de transtorno mental em conflito com a lei, 

bem como ao tratamento dado a ele de acordo com a legislação penal vigente. 

A referida lei tem como escopo a proteção dos direitos e garantias dos 

considerados loucos, proibindo o tratamento destes em instituições de caráter asilar, 

bem como visa assegurar um tratamento pautado na dignidade da pessoa humana, 

garantindo a eles autonomia enquanto sujeitos de direito, vedando quaisquer 

discriminações aos portadores de transtorno mental, tendo eles cometidos ilícitos ou 

não.   

Em contrapartida, o Código Penal, por sua vez, nos apresenta o instituto das 

medidas de segurança, a qual todos os loucos que cometam um fato típico e antijurídico 

são submetidos. Aquelas, em sua modalidade detentiva, são aplicadas nos manicômios 

judiciários da atualidade, estes mascarados com o nome de Hospital de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico, instituições que refletem a loucura como sendo uma disfunção 

social, fomentando, dessa forma, o tratamento excludente e marginalizador dado aos 

portadores de transtorno mental. 

Dito isto, o presente trabalho buscará uma reflexão acerca do tratamento dado 

pelo Direito Penal, isto é, a aplicação das medidas de segurança, ao louco infrator, 

fazendo uma análise das especificidades deste instituto, bem como sua correlação – em 

contrapartida – com os preceitos trazidos pela Lei da Reforma Psiquiátrica.  

Para que os objetivos do trabalho fossem alcançados, utilizou-se de uma 

abordagem de metodologia qualitativa, fundamentando-se na pesquisa bibliográfica e 

documental para embasar os conceitos, perspectivas e dados aqui apresentados – 

partindo, dessa forma, de uma visão jurídico-sociológica sobre as medidas de segurança 

e suas implicações no contexto da Lei nº 10.216/01.  

Assim, a monografia se inicia com uma apresentação de maneira histórica e 

crítica acerca da construção social da loucura, adotando-se da perspectiva teórica de 

Foucault e, ainda, nos fazendo compreender as origens da segregação, que se perpetuou 

nas instituições totais criadas pelo Estado e que, posteriormente, foram se 
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desconstruindo através de movimentos desinstitucionalizadores que, no âmbito 

nacional, serviram de norte para o fomento da luta antimanicomial, bem como para a 

criação da Lei da Reforma Psiquiátrica no Brasil. 

No segundo capítulo abordaremos a loucura e sua inserção na dogmática 

jurídico-penal e, dessa forma, analisaremos, de forma esmiuçada, o instituto das 

medidas de segurança, seus pressupostos legais e os princípios constitucionais que 

devem ser tangenciados para sua aplicação. 

Diante do depreendido até então, o terceiro capítulo se direciona para uma 

exposição da realidade manicomial dos estabelecimentos psiquiátricos destinados aos 

loucos infratores, que serve para atenuar os debates concernentes a incompatibilidade do 

supramencionado instituto com os direitos assegurados na Carta Magna e, também, no 

novo panorama trazido pela Lei nº 10.216/01. 

Ora, tendo em vista as demasiadas incongruências encontradas no que tange as 

medidas de segurança frente à legislação especial que versa sobre a atenção aos 

portadores de transtornos mentais, necessário se faz entender e compreender os motivos 

pelos quais tal instituto não sucumbe, em sua totalidade, aos preceitos trazidos com a 

Reforma Psiquiátrica, vez que a realidade encontrada nos manicômios judiciais 

existentes no Brasil hoje, perpassa, em alguns casos, por violações diretas a dignidade 

dos seus pacientes e utiliza-se de práticas análogas a tortura no tratamento realizado, 

além de possuírem caráter asilar.   

Dessa forma, para além do exposto, relevante se faz, ainda, dar voz aqueles 

que, dada as suas condições, foram – e são – condenados ao seu próprio silêncio: os 

loucos.  
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1. A LOUCURA E SUA IMERSÃO NO PARADIGMA JURÍDICO-SOCIAL 

Para que se compreenda a loucura, faz-se necessária a percepção de que, por 

tratar-se de um tema multidisciplinar, tal conceituação perpassa por diversas concepções 

nas mais alternadas áreas de conhecimento. Concernente ao campo do saber jurídico é 

considerada geradora de anomalia social e, tendo em vista o caráter racionalista e 

positivista em que se sustenta o Direito, acaba por marginalizar e desumanizar, ainda, o 

portador de transtorno mental.  

Nesse sentido, é imprescindível entender que, ao longo da história da 

humanidade, a loucura se projeta na sociedade como consequência do contexto 

ideológico-social em que está inserida, bem como suas manifestações e criações 

institucionais, tangenciadas pelos estigmas coletivos aos quais está exposta.  

Ademais, torna-se inevitável a análise da retrospectiva histórica dessa questão 

de saúde mental ao longo do tempo, vez que possui diferentes abordagens em 

consonância aos interesses econômicos, de classe social ou do Estado em que estava 

envolvida nas respectivas épocas.  

Assim, o presente capítulo, partindo da perspectiva teórica foucaultiana, busca 

compreender a forma de interpretar a loucura nas diferentes sociedades, como se deu o 

processo de patologização e institucionalização daquela, juntamente com a construção 

asilar a qual foi submetida, bem como se constituiu o tratamento dado a ela pelas 

instituições, Estado e legislação vigente. Ainda, pretende verificar a importância dos 

movimentos reformistas através dos séculos, que incidem diretamente na percepção da 

loucura e do louco enquanto indivíduo detentor de direitos na sociedade contemporânea.  

 

1.1 Da construção social da loucura: um breve compêndio histórico 

Pode-se dizer que a história da loucura tem início no final da Idade Média, 

quando a lepra tomou proporções gigantescas e alastrou toda Europa. Com isso, a 

criação dos leprosários – isto é, estabelecimentos criados com intuito de abrigar os 

portadores dessa doença – se multiplicam por todo o ocidente.1 

                                                             
1 FOUCAULT, Michel. História da Loucura: na Idade Clássica. 11ª Ediçao. São Paulo: Perspectiva, 2017. p. 3.   
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Cabe salientar, entretanto, que tais estabelecimentos não possuíam qualquer 

caráter de reabilitação do enfermo, buscando unicamente a exclusão deste do convívio 

social, servindo, em outras palavras, como um depósito de seres humanos. Com o início 

do período Renascentista e a contenção da doença que alastrava o continente europeu, 

os leprosários começaram a ser ocupados por outras enfermidades, sendo em sua 

maioria as venéreas. 2 

É durante este período, ainda, que a loucura encontra a arte. Representada nas 

mais diversas obras, seja na forma de comédia, seja na forma de crítica. Dessa forma, 

percebe-se que a loucura se relaciona de forma direta com a razão, porem pautando-se 

na ausência desta, isto é, desrazão, onde a visão acerca da loucura se baseia não em 

conhecimento cientifico, mas em percepção. Nesse ínterim, Machado nos diz:  

[...] O louco passa a ser alguém que toma o erro como verdade, a mentira 

como realidade, a feiúra como beleza, a violência como justiça. Loucura é 
presunção, ilusão, desregramento, irregularidade na conduta, defeito, falta, 

fraqueza. Os personagens da Stultiferanavis, de Brant, são avaros, delatores, 

bêbados, desordeiros, devassos, adúlteros, heréticos; ‘em suma, tudo o que o 

próprio homem pôde inventar como irregularidade em sua conduta.3 

É diante da ótica dessa perspectiva que Michel Foucault, em sua obra “A 

História da Loucura”, abre um panorama - partindo da trajetória da loucura em três 

períodos distintos: Renascimento, Clássico e Modernidade - a fim de analisar a 

ressignificação e compreensão deste objeto de estudo para que se entenda a sua 

concepção na sociedade contemporânea.   

Nesse sentido, é na transição do período renascentista para o clássico que 

ocorre a ruptura total referente ao tratamento recebido pela loucura que nos foi 

apresentado até então.  

É notório saber que, anteriormente aos loucos virem a ser enclausurados nos 

estabelecimentos que seriam os manicômios, aqueles eram despejados rio abaixo em 

uma navegação chamada de “Nau dos Loucos”, perpetuada na obra do artista holandês 

Hieronymus Bosch4. Tal medida tinha um valor simbólico, porém ao mesmo tempo 

realístico, de libertar a cidade daqueles que ficavam vagando por ela, com o intuito de 

dar ao louco um fim que acabaria nele mesmo.5 Sobre isso, discorre Foucault: 

                                                             
2  Ibid., p.4-8 
3  MACHADO, Roberto. Foucault, a ciência e o saber. Zahar, 2006. p. 38.  
4  FOUCAULT, Michel. História da Loucura: na Idade Clássica. 11ª Edição. São Paulo: Perspectiva, 2017. p. 9.   
5  Ibid. p. 12 
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[...] confiar o louco aos marinheiros é com certeza evitar que ele ficasse 

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

irá para longe, é torná-lo prisioneiro de sua própria partida. Mas a isso a água 

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

faz mais que isso, ela purifica. Além do mais, a navegação entrega o homem 

à incerteza da sorte: nela, cada um é confiado a seu próprio destino, todo 

embarque é, potencialmente, o último. É para o outro mundo que parte o 

louco em sua barca louca; é do outro mundo que ele chega quando 

desembarca. Esta navegação do louco é simultaneamente a divisão rigorosa e 

a Passagem absoluta. [...] A água e a navegação têm realmente esse papel. 
Fechado no navio, de onde não se escapa, o louco é entregue ao rio de mil 

braços, ao mar de mil caminhos, a essa grande incerteza exterior a tudo.6 

 

O período Clássico, na visão do autor, foi marcado pelo fenômeno chamado de 

“Grande Enclausuramento”, que se deu pela criação do Hospital Geral em Paris, e 

dissipou-se por toda Europa.7 Ainda, a época clássica foi diretamente influenciada pelos 

ideais filosóficos cartesianos, em que excluiu por completo a loucura da ordem da razão 

vez que, para Descartes, alguém capaz de pensar não poderia ser louco e vice-versa, 

logo, o pensamento seria uma condição de impossibilidade para loucura. Sendo assim, 

passa a ser encarada de forma imersa ao universo moral dos homens, onde a razão é 

fruto de uma consciência crítica que, por sua vez, era considerada completamente 

ausente à realidade dos loucos, enunciando estes como um erro de conduta social.8 

Nesse contexto, dada a urbanização desenfreada, a pobreza e a mendicância 

aumentaram drasticamente nas cidades. Em meio a todas essas altercações políticas, 

econômicas e sociais vividas na época, a ideia de que o trabalho dignifica o homem faz 

com que a ociosidade seja condenada e o labor se torne uma espécie de obrigação 

moral, a fim de combater o desemprego, bem como buscar o desenvolvimento e 

superação dos problemas econômicos vigentes. Assim, nas palavras de Foucault:  

[...] uma nova sensibilidade à miséria e aos deveres da assistência, novas 

formas de reação diante dos problemas econômicos do desemprego e da 

ociosidade, uma nova ética do trabalho e também o sonho de uma cidade 

onde a obrigação moral se uniria à lei civil, sob as formas autoritárias da 

coação. Obscuramente, esses temas estão presentes na construção das cidades 

de internamento e em sua organização. São eles que dão sentido a esse ritual 

e explicam em parte o modo pelo qual a loucura é percebida e vivida pela era 

clássica. 9 

Dessa forma, todos aqueles que não se enquadravam no mecanismo de poder e 

normatividade em que estavam inseridos, eram associados à ociosidade e, 

                                                             
6  Ibid. p. 11-12. 
7  Ibid. p. 48-49. 
8  Ibid. p. 45-48 
9  Ibid. p. 56 
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consequentemente, tidos como marginais ao espaço social, bem como 

desestabilizadores da ordem civil, interligados aos outros estigmados que, 

conjuntamente, margeavam a sociedade, sendo estes: os bêbados, as prostitutas, os 

miseráveis, os que possuíam doenças venéreas, os mendigos, os libertinos, dentre 

outros.10 

Restou clara, portanto, a inversão de valores da realidade social que assolava as 

cidades na época, tendo em vista que, como forma de sanar uma problemática gerada 

pela desigualdade econômica que cresceu juntamente com o avanço do capitalismo na 

Europa Ocidental, foram utilizados os estabelecimentos de confinamento para que 

fossem, de certa forma, depositados os grupos marginalizados supramencionados. 

Assim, como forma simplista de solucionar os problemas expostos, preferiu-se 

enxergar como fato gerador das violações normativas aqueles que destoavam da ordem 

social, excluindo-os da vida em sociedade, a ter que lidar de forma direta com a questão 

estrutural dos problemas sociais geradas pelo modo de produção que começava a se 

instalar na época.11 

É numa certa experiência do trabalho que se formulou a exigência, 

indissoluvelmente econômica e moral, do internamento. Trabalho e 

ociosidade traçaram no mundo clássico uma linha de partilha que substituiu a 

grande exclusão da lepra. O asilo ocupou rigorosamente o lugar do leprosário 

na geografia dos lugares assombrados, bem como nas paisagens do universo 
moral. Retomaram-se os velhos ritos da excomunhão, mas no mundo da 

produção e do comércio. É nesses lugares da ociosidade maldita e condenada, 

nesse espaço inventado por uma sociedade que decifrava na lei do trabalho 

uma transcendência ética, que a loucura vai aparecer e rapidamente 

desenvolver-se ao ponto de anexá-los.12 

 

Em outras palavras, a Grande Internação serviu como um instrumento 

mascarador das bruscas transformações sociais, que se moldava ao sistema de produção 

pré-capitalista, sendo utilizada, também, como uma forma de controle do Estado sobre a 

população.   

Isto posto, em meados do século XXVII, a criação do Hospital Geral teve um 

caráter totalmente excludente e segregador, sem nenhuma medida médico-hospitalar, 

onde a maioria dos internos eram encarcerados de forma coercitiva, seja pelo Estado, 

seja por suas famílias. 

                                                             
10 MACHADO, Roberto. Foucault, a ciência e o saber. Zahar, 2006. p. 40 
11 FOUCAULT, Michel. História da Loucura: na Idade Clássica. 11ª Edição. São Paulo: Perspectiva, 2017. p. 54-
71 
12 Ibid. p. 72-73 
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[...] o Hospital Geral não é um estabelecimento médico. É antes uma 

estrutura semijurídica, uma espécie de entidade administrativa que, ao lado 

dos poderes já constituídos, e além dos tribunais, decide, julga e executa. [...] 

Soberania quase absoluta, jurisdição sem apelações, direito de execução 

contra o qual nada pode prevalecer o Hospital Geral é um estranho poder que 

o rei estabelece entre a polícia e a justiça, nos limites da lei: é a terceira 

ordem da repressão.13 

Ademais, nas palavras de Machado: 

Na época clássica, o espaço do louco é o Grande Enclausuramento. Isso 
significa que ele não é percebido como doente e muito menos como doente 

mental. No Hospital Geral não há tratamento, e se um médico faz visitas 

esporádicas a esses estabelecimentos é por medo de que a população 

internada adoeça e possa contaminar a cidade, contraindo principalmente a 

famosa “febre das prisões”, o tifo.14 

Tal instituição, bem como outras semelhantes que foram se espalhando por 

toda a Europa, como já dito, se tornaram a solução para o agravamento das questões 

sociais que se alastravam na época. Assim, tinham o intuito exclusivo de corrigir e 

manter o controle sobre os ociosos, a fim de “proteger” a cidade destes, em razão da 

manter a ordem e evitar possíveis violações e tensões sociais. Dessa forma, tal prática 

de exclusão da pobreza e da loucura, passou a ser vista, cada vez mais, como algo 

natural, eximindo a sociedade de se responsabilizar pelas atrocidades que vinham a 

acontecer com aqueles que estavam desajustados do convívio normativo.  

Não se esperou o século XVII para "fechar" os loucos, mas foi nessa época 

que se começou a "interná-los", misturando-os a toda uma população com a 
qual se lhes reconhecia algum parentesco. Até a Renascença, a sensibilidade 

à loucura estava ligada à presença de transcendências imaginárias. A partir da 

era clássica e pela primeira vez, a loucura é percebida através de uma 

condenação ética da ociosidade e numa imanência social garantida pela 

comunidade de trabalho. Esta comunidade adquire um poder ético de divisão 

que lhe permite rejeitar, como num outro mundo, todas as formas da 

inutilidade social.15 

 

Ainda, é a partir daí que se instaura uma ligação direta da loucura com a ideia 

de animalidade. Nas palavras de Foucault: “A loucura, em suas formas últimas, é, para o 

Classicismo, o homem em relacionamento imediato com sua animalidade, sem outra 

referência qualquer, sem nenhum recurso.“16 Assim, eram vistos como um animal 

irracional, desprovidos de fragilidade humana e de sensibilidade a dor física, haja vista 

que a loucura não necessitava de proteção, por não se tratar de doença, bem como não 

precisaria ser corrigida, pois não era considerada um desvio, logo, necessitaria ser um 

                                                             
13 Ibid. p. 49-50 
14 MACHADO, Roberto. Foucault, a ciência e o saber. Zahar, 2006. p. 40. 
15 FOUCAULT, Michel. História da Loucura: na Idade Clássica. 11ª Edição. São Paulo: Perspectiva, 2017. p. 73 
16 Ibid. p. 151 
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tratamento de forma que fosse domesticada e embrutecida, haja vista que tratava-se de 

uma natureza diferente daquela humana.17 

Sendo assim, gradativamente, a loucura veio a assumir uma concepção ligada 

diretamente a agressividade e periculosidade, visto a imagem social que possuía, 

fazendo jus, então, ao tratamento por ela recebido, que consistiam em práticas cada vez 

mais violentas, em que os loucos eram tratados como verdadeiros animais ferozes 

enjaulados.18 

Diante disso, foi na metade do século XVII que começou um descontentamento 

dos internos nas instituições de confinamento, visto que começou a se descriminar os 

loucos dos demais excluídos, uma vez que aquele possuía uma identidade social 

animalesca, sendo, portanto, humilhante para os demais compartilharem o mesmo 

espaço que os portadores de transtorno mental.19 

Em consonância as mudanças políticas e econômicas que vinham acontecendo 

e, tendo em vista as revoluções burguesas que estavam eclodindo, manter o sistema de 

internação a todos os indivíduos não se fazia mais viável economicamente, vez que 

limitava a produção de mão-de-obra. Nesse sentido, Foucault pontua: 

 

Paradoxalmente, uma população será tanto mais preciosa quanto mais 

numerosa for, pois oferecerá à indústria uma mão-de-obra barata, o que, 

abaixando os custos de produção, permitirá um desenvolvimento da produção 

e do comércio. 20 

 

Assim, com a libertação da população interna pobre, levantou-se uma indagação 

acerca do que pode ser feito com o portador de transtorno mental que se mantinha 

completamente improdutivo a sociedade. 

 Outrossim, baseando-se nesse questionamento, juntamente com os ideais da 

Revolução Francesa e com a revelação da Psiquiatria enquanto ciência que detinha uma 

área do conhecimento próprio, inicia-se um reestruturação da forma como se lida com a 

loucura, a partir da criação de casas que são destinadas exclusivamente aos loucos, 

                                                             
17 FRAYZE-PEREIRA, João. O que é loucura?. Editora Brasiliense, 2017. p. 71-72. 
18 AMARANTE, Paulo. Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 
1995. p. 24. 
19 MACHADO, Roberto. Foucault, a ciência e o saber. Zahar, 2006. p. 43-44 
20 FOUCAULT, Michel. História da Loucura: na Idade Clássica. 11ª Edição. São Paulo: Perspectiva, 2017. p. 408-

409 
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possuindo um caráter não somente de internação/confinamento, mas sim asilar e 

medicalizador.  

Ademais, a loucura passa a ter autonomia no que concerne o meio de desajustados 

ao qual estava mesclada, bem como faz com que o louco não seja visto apenas como um 

indivíduo desprovido de razão, mas sim um portador de patologia, cuja doença deve ser 

devidamente tratada e medicalizada dentro da instituição que lhe diz respeito. 

Nas palavras de Machado: 

Medicalização da loucura não significa, nesse momento anunciador de tão 

importantes transformações, importação da teoria médica da loucura no 

espaço do internamento; é, antes de tudo, a reestruturação interna das 

instituições de reclusão do louco que, paulatinamente, por um efeito próprio à 

reorganização de seu espaço, vai lhes dar uma significação intrinsecamente 

médica de agente terapêutico. Medicalização, independentemente da 
convocação da nosografia ou da própria presença do médico, é o 

aparecimento da reclusão como tendo em si mesma uma significação 

curativa. 21 

 

Nesse sentido, para Amarante “a caracterização do louco enquanto personagem 

representante de risco e periculosidade social, inaugura a institucionalização da loucura 

pela medicina e a ordenação do espaço hospitalar por esta categoria profissional” 22. 

Dessa forma, o cruzamento entre a justiça e a medicina viria a caracterizar o processo de 

instituição da doença mental, através da noção de periculosidade juntamente com o 

conceito de transtorno mental, propiciando uma sobreposição entre punição e 

tratamento, em outras palavras, aquele que pune é, também, aquele que trata. 23 

 

1.2 Da instituição da loucura à sua desinstitucionalização 

O médico francês Phillipe Pinel, influenciado pelos ideais iluministas e 

considerado um dos percussores da Psiquiatria, ao assumir a direção do hospital Bicetrê 

na França, protagonizou a medicalização deste e o que viria ensejar o início dos 

movimentos reformistas posteriores, utilizando-se da aplicação de técnicas 

                                                             
21MACHADO, Roberto. Foucault, a ciência e o saber. Zahar, 2006. p. 47 
22 AMARANTE, Paulo. Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 
1995. p. 24. 
23 AMARANTE apud BARROS, D. D. Jardins de Abel: desconstrução do manicômio de Trieste. São Paulo: 

EdUSP/Lemos, 1994. p. 34. 
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revolucionarias em relação ao tratamento do louco, para a época em questão.24 Sendo 

assim, Pinel fundou os primeiros hospitais psiquiátricos e instaurou o primeiro modelo 

de terapêutica nesta área ao introduzir o tratamento moral.25 

Assim, Foucault nos diz: 

Indubitavelmente o internamento toma então uma nova significação: torna-se 

medida de caráter médico. Pinel na França, Tuke na Inglaterra e na Alemanha 

Wagnitz e Riel ligaram seus nomes a esta reforma. E não há histeria da 

psiquiatria ou da medicina que não descubra nestes personagens os símbolos 

de um duplo advento: o de um humanismo e o de uma ciência finalmente 
positiva. As coisas foram inteiramente diferentes. Pinel, Tuke, seus 

contemporâneos e sucessores não romperam com as antigas praticas do 

internamento: pelo contrário, eles as estreitaram em torno do louco.26  

 

Assim, a exclusão passou a interpretada sob um olhar político-social, em que a 

exclusão do louco se dá com base na ciência, sendo esta a essência e a verdade do 

tratamento por eles recebido. Nesse sentido, ainda, no livro “Microfísica do poder”, o 

autor pontua: 

As disciplinas veicularão um discurso que será o da regra, não da regra 

jurídica derivada da soberania, mas o da regra "natural", quer dizer, da 

norma; definirão um código que não será o da lei mas o da normalização; 

referir−se−ão a um horizonte teórico que não pode ser de maneira alguma 

o edifício do direito mas o domínio das ciências humanas; a sua 

jurisprudência será a de um saber clínico.”27 

 

Entretanto, para Foucault, “o asilo fundado na época de Pinel para o 

internamento não representa a "medicalização" de um espaço social de exclusão; mas a 

confusão no interior de um regime moral único cujas técnicas tinham algumas um 

caráter de precaução social e outras um caráter de estratégia médica.”28Esse tratamento 

moral – isto é, tratamento alienista – em questão, “consistia na soma de medidas e 

princípios que, impostos ao alienados, pretendiam reeducar a mente, afastar os delírios e 

ilusões e chamar a consciência à realidade.”29 

O modelo pineliano tinha como objetivo imergir o louco em um universo de 

controle e disciplina que visava, com o isolamento terapêutico, a submissão dos 

                                                             
24 AMARANTE, Paulo. Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 

1995. p. 24. 
25 AMARANTE, Paulo. Saúde mental e atenção psicossocial. 3 ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007. p. 30 
26 FOUCALT, Michael. Doença mental e psicologia. 2 ed. Lisboa Texto e Grafia, 2008. p.57-58 
27 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. p. 107. 
28 Ibid. p. 58 
29 AMARANTE, Paulo. Saúde mental e atenção psicossocial. 3 ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007. p. 33 
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pacientes às autoridades medicas. Dessa forma, propunha “a liberdade dos loucos que, 

embora liberados das correntes, devem ser submetidos a um tratamento asilar sob um 

regime de completo ‘isolamento’” 30.  

Salienta-se que Erving Goffman caracteriza essas instituições de confinamento 

como sendo “instituições totais”, isto é, são caracterizadas pela divisão de poderes 

existente entre aqueles que controlam – no caso dos manicômios, trata-se de uma equipe 

multidisciplinar – e aqueles que são controlados – os loucos.31 Ainda, diz que a 

determinante na estruturação de tais instituições tem como seu fator principal o tempo 

de internação para que o tratamento seja posto em prática e alcançado a sua finalidade, 

objetivando o retorno dos pacientes ao convívio social. Todavia, o autor pontua que, 

caso o tempo de internamento seja demasiadamente longo, ocorre o chamado 

“desculturamento do internado”, que o “torna temporariamente incapaz de se reinserir e 

suportar alguns aspectos de sua vida diária.” 32 

Além disso, depreende-se que os manicômios são englobados pela máquina 

carcerária, haja vista que representariam a aplicação de uma pena material, na qual 

ocorre a privação de liberdade, em detrimento da reforma do indivíduo, que incidiria na 

sua normalização e eventual cura. Contudo, essa transformação não ocorreria de fato na 

prática, visto que as instituições totais desencadeariam diversos processos de 

mortificação da individualidade e identidade do internado.33 

Dessa maneira, verifica-se que, a partir da evolução histórica da construção 

social concernente a loucura, pode-se perceber, também, as diversas funções das 

instituições de internamento do louco ao longo do tempo.  

Ocorre que, apesar da salutar importância no campo da medicalização dos 

hospitais, bem como no âmbito da psiquiatria, o modelo de tratamento terapêutico 

adotado por Pinel sofreu diversas críticas, vez que o isolamento, juntamente com o 

tratamento moral recebido pelos internos, se tornavam paradoxais ao irem de encontro 

com os ideais propagados pela Revolução Francesa.  Nas palavras de Amarante: 

[...] ocorreu que os primeiros asilos ficaram rapidamente superlotados de 
internos. A enorme dificuldade em estabelecer os limites entre a loucura e a 

sanidade; as evidentes funções sociais (ainda) cumpridas pelos hospícios na 

segregação de segmentos marginalizados da população; as constantes 

                                                             
30 Ibid. p. 29 
31 GOFFMAN, Erwing. Manicômios, prisões e conventos. 8 ed. São Paulo: Perspectiva, 2010. p. 16-21 
32 Ibid. p. 23 
33 Ibid., p. 31 
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denúncias de violências contra os pacientes internados, fizeram com que a 

credibilidade do hospital psiquiátrico e, em última instancia, da própria 

psiquiatria, logo chegasse aos níveis mais baixos. 34 

Assim, vislumbra-se que, apesar das duras críticas sofridas pelo regime de 

tratamento acima exposto, tal prática perdurou nas décadas posteriores, tendo a sua 

ruptura acontecido a partir do século XX – este, por sua vez, trouxe mudanças totais no 

que diz respeito ao olhar dado ao louco, vez que passou a ser visto não apenas como um 

portador de doença mental, mas sim um portador de transtorno mental, haja vista que tal 

acometimento não se resume apenas a questões biológicas, mas sofrem influências, 

também, de elementos psicológicos e sociais referentes aos indivíduos.  

Segundo Amarante: 

As duas grandes Guerras Mundiais fizeram com que a sociedade passasse 

a refletir sobre a natureza humana, tanto sobre a crueldade quanto sobre a 

solidariedade existentes entre os homens e foram criando assim condições 

de possibilidade histórica para outro período das transformações 

psiquiátricas. Após a Segunda Guerra, a sociedade dirigiu seus olhares 

para os hospícios e descobriu que as condições de vida oferecidas aos 
pacientes psiquiátricos ali internados  em nada se diferenciavam daquelas 

dos campos de concentração: o que se podia constatar era a absoluta 

ausência de dignidade humana! Assim nasceram as primeiras 

experiências de “reformas psiquiátricas”. 35 

 

Dessa forma, passou-se a estudar e a verificar os benefícios trazidos por um 

tratamento baseado nas comunidades terapêuticas, isto é, “um processo de reformas 

institucionais, predominantemente restritas ao hospital psiquiátrico, e marcada pela 

adoção de medidas administrativas, democráticas, participativas e coletivas, objetivando 

uma transformação da dinâmica institucional asilar.”36 Sendo assim, viu-se a 

possibilidade de um tratamento em que o portador de transtorno mental era incumbido 

de trabalhos e atividades as quais poderia exercer, bem como a instigação dos 

relacionamentos interpessoais, através de grupos de discussões e atividades coletivas. 

Percebe-se, entretanto, que o referido processo de reforma, por sua vez, não 

rompia com a sistemática asilar, apenas criava métodos alternativos para lidar com a 

psiquiatria convencional conhecida até então, permitindo que a marginalização do 

portador de transtorno mental continuasse se fazendo presente. Logo, as críticas 

continuavam.  

                                                             
34AMARANTE, Paulo. Saúde mental e atenção psicossocial. 3 ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007. p. 38 
35 AMARANTE, Paulo. Saúde mental e atenção psicossocial. 3 ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007. p. 38 
36 AMARANTE, Paulo. Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 

1995. p. 28  
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É nesse contexto, portanto, que começam a surgir, na década de 60, em solo 

inglês, movimentos que objetivam a humanização não apenas dos tratamentos, mas 

também das instituições psiquiátricas, rompendo de forma definitiva com o modelo 

convencional de psiquiatria vigente, destacando-se, entre eles, a antipsiquiatria e a 

psiquiatria democrática basagliana.37 

A antipsiquiatria consistia no rompimento com o modelo asilar, bem como com 

a hierarquia e disciplina existente no espaço hospitalar, além de enxergar a loucura 

como um fato social e, não obstante, uma forma de experimentar a libertação 38, logo, 

esclarece Machado: 

No âmbito da Antipsiquiatria não existiria, enfim, a doença mental enquanto 

objeto natural como considera a psiquiatria, e sim uma determinada 

experiência do sujeito em sua relação com o ambiente social. Na medida em 

que o conceito de doença mental era então rejeitado, não existiria exatamente 

uma proposta de tratamento da ‘doença mental’, no sentido clássico que 

damos a idéia terapêutica. O principio seria o de permitir que a pessoa 

vivenciasse a sua experiência; esta seria por si só, terapêutica, na medida em 

que o sintoma expressaria uma possibilidade de reorganização interior. Ao 
“terapeuta” competiria auxiliar a pessoa a vivenciar e a superar este processo, 

acompanhando-a, protegendo-a, inclusive da própria psiquiatria.39  

Em paralelo, na Itália, Franco Basaglia encabeçou o movimento de 

desinstitucionalização de todo o emparelhamento dos manicômios. Nas palavras de 

Amarante: 

O que agora estava em jogo neste cenário dizia respeito a um projeto de 

desinstitucionalizaçao, de desmontagem e desconstrução de saberes/praticas/ 
discursos comprometidos com uma objetivação da loucura e sua redução à 

doença.40 

 

Assim, surge o Movimento de Reforma Psiquiátrica, encabeçado por Basaglia, 

que visava a extinção dos manicômios, das práticas de violência e da exclusão social a 

qual os loucos eram submetidos. A partir das experiências obtidas pelo médico italiano 

nos hospitais de Gorizia e Trieste, transcreve-se: 

Franco Basaglia passou a formular um pensamento e uma prática 

institucional absolutamente originais, voltadas para a idéia de superação do 

aparato manicomial, entendido não apenas como a estrutura física do 

hospício, mas como o conjunto de saberes e práticas, cientificas, sociais, 

                                                             
37 Ibid. p. 42 
38 Ibid. p. 43 
39 MACHADO, Roberto. Foucault, a ciência e o saber. Zahar, 2006. p. 54 
40 AMARANTE, Paulo. Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 

1995. p. 49 



22 
 

legislativas e jurídicas, que fundamentam a existência de um lugar de 

isolamento e segregação e patologização da experiência humana.41  

 

Nesse ínterim, ao final do século XX, o referido movimento tomou enorme 

proporção, atingindo não somente toda Europa, como também a América Latina, 

consequentemente o Brasil, proporcionando rupturas definitivas no que tange o modelo 

de assistência psiquiátrica vigente até então na política social brasileira e remodelando 

por completo o tratamento dado ao portador de transtorno mental. 

 

1.3 A trajetória da reforma psiquiátrica no contexto brasileiro 

No Brasil, sob forte influência do movimento desencadeado por Basaglia na 

Itália, é promulgada a Lei nº 10.261/01, também conhecida como Lei da Reforma 

Psiquiátrica, visando garantir os direitos das pessoas portadoras de transtorno mental. 

Assim, é de suma importância entender como se deu esse processo em âmbito nacional, 

senão vejamos.  

Amarante esclarece que “tanto na França, com o aparecimento do primeiro 

asilo psiquiátrico com Pinel, quando no Brasil, a partir da criação do Hospício de Pedro 

II no Rio de Janeiro, é possível localizar críticas, resistências e projetos de mudança das 

instituições e das práticas da psiquiatria.” 42 O autor considera o período compreendido 

entre a constituição da psiquiatria brasileira até as primeiras décadas do século XX, 

mais precisamente até a Segunda Guerra Mundial, como sendo um período higienista, 

em que sociedade passa por um processo de medicalização, haja vista que a medicina 

tinha um caráter de poder e controle social. 

Nesse sentido, nas palavras de Machado: 

 

Durante toda essa época o hospício, principal instrumento terapêutico da 

psiquiatria, aparece como exigência de uma crítica higiênica e disciplinar às 

instituições de enclausuramento e ao perigo presente em urna população que 

se começa a perceber como desviante, a partir dos critérios que a própria 
medicina social institui.43  

 

                                                             
41 AMARANTE, Paulo. Saúde mental e atenção psicossocial. 3 ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007. p. 56 
42 AMARANTE, Paulo. Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 

1995. p. 88 
43 MACHADO, Roberto. .et al. Danação da norma: a medicina social e constituição da psiquiatria no Brasil. Rio 

de Janeiro : Edições Graal, 1978. p. 378. 
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É a partir da Segunda Guerra Mundial, no contexto da atenção mental, que 

surgem as experiências socioterápicas em contraponto as ideias da psiquiatria 

preventiva e higienista. Dessa forma, visa-se, portanto, não apenas a prevenção e 

terapêutica das doenças, mas sim, principalmente, promover a saúde mental enquanto 

objeto determinante deste tema.  

Dito isto, fazendo-se um salto histórico, é na década de 70, à luz de um 

contexto ditatorial, que começam a emergir diversos movimentos sociais opositores a 

ditadura militar e que visam melhores condições de vida e serviços, inclusive no setor 

da saúde.  

Para Amarante, o estopim para o movimento da reforma psiquiátrica no Brasil, 

se deu em 1978, considerado o que o autor intitula de “Crise da Divisão Nacional de 

Saude Mental (DINSAM)”, o órgão do Ministério da Saúde responsável pela 

formulação das políticas de saúde do subsetor saúde mental. A crise surgiu após a 

denúncia de alguns médicos bolsistas que explanaram a situação precária a qual os 

hospitais e pacientes psiquiátricos estavam submetidos. Tal acontecimento ensejou a 

criação do Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), que se constitui 

como um mecanismo de luta não institucional que busca a transformação da assistência 

psiquiátrica, seja no sentido de melhorias no que tange as condições profissionais, seja 

no sentido do tratamento dado a população. 44 

Na palavras de Amarante: 

 

A pauta inicial de reivindicações gira em torno da regularização da situação 

trabalhista — visto que a situação dos bolsistas ilegal — aumento salarial, 

redução do número excessivo de consultas por turno de trabalho, críticas à 

cronificação do manicômio e ao uso do eletrochoque, por melhores condições 

de assistência à população e pela humanização dos serviços. Ou seja, reflete 

um conjunto heterogêneo e ainda indefinido de denúncias e reivindicações 

que o faz oscilar entre um projeto de transformação psiquiátrica e outro de 
organização corporativa. 45 

 

Cabe salientar que, nesse mesmo ano, Basaglia, em uma passagem ao Brasil, 

realizou uma visita no Hospital-Colônia de Barbacena em Minas Gerais, conforme 

relata a jornalista Daniela Arbex em seu livro “Holocausto brasileiro”, ocasião em que 

declarou: “Estive hoje em um campo de concentração nazista. Em lugar nenhum do 

mundo presenciei uma tragédia como esta.” 46 

                                                             
44 AMARANTE, Paulo. Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 
1995. p. 51-53 
45 Ibid. 52 
46 ARBEX, Daniela. Holocausto Brasileiro. 1 ed. São Paulo: Geração Editorial, 2013. p. 203. 
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  Diante disso, o médico italiano alavancou ainda mais os debates concernentes 

a questão de saúde mental e fomentou, por conseguinte, a luta antimanicomial.  

Nas décadas posteriores, após a criação do MTSM, ocorreram diversos eventos 

no Brasil que potencializaram a necessidade de uma reforma no sistema de atenção ao 

portador de transtorno mental, culminando na apresentação de um Projeto de Lei, criado 

por Paulo Delgado em 1989, que propunha a extinção progressiva dos manicômios e sua 

substituição por outros recursos assistenciais, bem como a regulamentação da 

internação psiquiátrica compulsória. Sua tramitação se deu por mais de dez anos, sendo 

publicada em abril de 2001, sob o nº 10.216 e conhecida como a “Lei da Reforma 

Psiquiátrica.” 

Nesse sentido, Amarante conclui: 

 

O certo é que o movimento em saúde mental no Brasil, ora identificado como 

movimento de luta antimanicomial, ora como movimento pela reforma 

psiquiátrica ou de alternativas à psiquiatria, e assim por diante, com suas 

propostas, revolucionárias ou utópicas em alguns momentos, pragmáticas e 

normativas em outros, cumpre um importante e único papel no campo das 
transformações em saúde mental: é o ator político a construir as propostas e 

as possibilidades de mudanças. 47  

 

Dessa forma, verifica-se que a Lei da Reforma Psiquiátrica reestrutura por 

completo a sistemática da saúde mental. Desde os anos seguintes a publicação da lei até 

os dias atuais, tem-se como objetivo a desinstitucionalização da loucura, maximizando a 

importância da utilização de programas alternativos de assistência ao portador de 

transtorno mental, como por exemplo, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e as 

residências terapêuticas, buscando acabar com a concepção excludente e 

marginalizadora dos hospitais psiquiátricos e priorizando o convívio do paciente com o 

meio em que vive.  

Todavia, faz-se necessário saber que os hospitais psiquiátricos, por sua vez, 

não são as únicas instituições psiquiátricas com caráter hospitalar no Brasil. Há, no 

ordenamento jurídico, os chamados Hospitais de Custódias e Tratamento Psiquiátricos 

(HCTP), previstos no Código Penal. Cabe salientar que tais instituições possuem um 

caráter piamente asilar e excludente e são destinadas aos portadores de transtorno 

mental que cometeram fatos tipificados no ordenamento como crime, após obterem o 

                                                             
47 AMARANTE, Paulo. Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 

1995. p. 121 
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devido processo legal e serem submetidos ao instituto penal das medidas de segurança, 

que será melhor abordada no capítulo que segue.  

Diante do exposto, tendo em vista os ideais de luta antimanicomial que foram 

adotados pela assistência psiquiátrica brasileira, não deveriam, portanto, todas as 

instituições de cunho hospitalocêntrico e que tratam o louco, aderirem, dessa forma, aos 

princípios concernentes a Reforma Psiquiátrica?  
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2. DIREITO PENAL BRASILEIRO E A LOUCURA 

Conforme mostrado no capítulo anterior, vimos que a loucura perpassa por 

diferentes interpretações ao longo do história, a partir do contexto sociocultural ao qual 

está inserida. Entretanto, verifica-se que é amplamente identificada como aquela que 

destoa do conjunto normativo adotado por uma sociedade.  

Partindo desse pressuposto, no âmbito jurídico, tendo em vista que o Código 

Penal dispõe acerca de condutas que infringem a normalidade social, não deveria, então, 

todo o criminoso ser considerado louco? 

Nesse sentido, sabemos que, apesar de tais condutas confrontarem o 

ordenamento jurídico, para que estas ocorram não é necessário que se caracterize a 

insanidade mental, logo, todas as pessoas – sãs ou não – são passiveis de cometer tais 

atos.  Para aqueles considerados sãos, o Direito Penal prevê, como resultado pela prática 

de atos destoantes do ordenamento, a aplicação da pena.  

Por outro lado, existe o louco infrator. Isto é, aquele que é portador de 

transtorno mental - logo, considerado tradicionalmente como uma anomalia e perigo a 

ordem social – e que, ainda, comete um crime. Destarte, fez-se necessária a criação, no 

ordenamento jurídico, de um instituto penal que fosse aplicado aos não considerados 

sãos, qual seja: a medida de segurança.  

O presente capítulo abordará conceitos imprescindíveis para a compreensão da 

medida de segurança, suas aplicações e desdobramentos, para que se compreenda a 

imersão do louco no campo do Direito. 

 

2.1 Aspectos jurídicos da loucura 

 2.1.1 A inimputabilidade 

Ao tratar da questão de inimputabilidade, é necessário, primeiramente, 

compreender o que se entende por imputabilidade penal. 
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De maneira objetiva, “a imputabilidade é a possibilidade de se atribuir, imputar 

o fato típico e ilícito ao agente. A imputabilidade é a regra; a inimputabilidade, a 

exceção.” 48 

Para Zaffaroni e Pierangeli trata-se, ainda, da capacidade psíquica do agente. 

Esta, por sua vez, está ligada diretamente à possibilidade daquele de compreender o 

porquê do injusto de sua ação, bem como a possibilidade de adequação da sua conduta 

de acordo com o entendimento da antijuridicidade. 49 

Greco, em alusão a Sanzo Brodt, nos diz que é constituída por dois elementos, 

sendo: um intelectual, fundamentando-se na capacidade de entender o caráter ilícito do 

fato; e o outro volitivo, ou seja, a capacidade de determinar-se de acordo com esse 

entendimento. 50 

Bitencourt esclarece: 

Nosso Código Penal não define a imputabilidade penal, a não ser por 

exclusão, ao estabelecer as causas que a afastam, definindo, em outros 

termos, a inimputabilidade de quem, “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-

sede acordo com esse entendimento” (art. 26, caput). 51 

 

Desse modo, para o autor, são conhecidos,  três sistemas para a identificação da 

inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal, quais sejam: biológico, psicológico e o 

biopsicológico. No que diz respeito ao primeiro, este condiciona a responsabilidade do 

agente à saúde mental, à normalidade da sua mente. Logo, aquele que é portador de 

enfermidade ou grave doença mental, há de ser irresponsável por qualquer delito, sem 

necessidade prévia de indagação psicológica.  O sistema psicológico, por sua vez, diz 

sobre o lapso temporal em que foi cometido o delito e sobre a capacidade do agente, no 

referido momento, em entender e compreender a criminalidade do fato (momento 

intelectual), bem como determinar-se de acordo com esse entendimento (momento 

volitivo). Por fim, o terceiro sistema, chamado de biopsicológico, engloba os dois 

outros sistemas apresentados, ou seja, a inimputabilidade só é de fato considerada caso 

o agente, no momento em que se deu a ação, encontrar-se incapaz de entendimento 

                                                             
48 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral, volume I. 19 ed. Niterói, RJ. Editora Impetus, 2017. p. 
530 
49 ZAFFARONI, Eugênio Raúl.; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 
11 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 558-560 
50 GRECO, op. cit, p. 530. 
51 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 24 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 

2018. p. 484, 
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ético-jurídico e autodeterminação. Esse sistema é o adotado pelo ordenamento jurídico 

brasileiro como regra geral, enquanto que se utiliza do sistema puramente biológico 

para lidar com o menor de dezoito anos, como exceção. 52 

A inexistência da imputabilidade implica de forma direta no juízo da 

culpabilidade, logo, afasta o crime e, por conseguinte, a pena aos inimputáveis. Nas 

palavras de Greco: 

Merece ser ressaltado que, se comprovada a total inimputabilidade do agente, 

deverá ele ser absolvido, nos termos do inciso VI do art. 386 do Código de 

Processo Penal, de acordo com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 

11.690, de 9 de junho de 2008, aplicando-se-lhe, por conseguinte, medida de 

segurança. Daí dizer-se que tal sentença é impropriamente absolutória, uma 

vez que, embora absolvendo o inimputável, aplica-se-lhe medida de 

segurança.53 

 

Como já citado, o Código Penal dispõe, no caput do seu artigo 26, o que segue: 

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.54 

Em analise ao referido dispositivo, Greco elucida que a expressão “doença 

mental” vem sendo extremamente criticada pela doutrina. Para Bittencourt, é necessário 

ter uma maior abrangência para definir enfermidade mental, do que apenas aquela que a 

ciência médica tradicionalmente lhe concederia, haja vista que não é competido ao 

legislador, muito menos ao juiz da ação penal, classificar e nem resolver as questões 

médicas e técnicas concernentes a psiquiatria “mas, sim, valorar os efeitos que 

determinado estado mental pode ter sobre os elementos que compõem a capacidade de 

culpabilidade penal.” 55 Transcreve-se: 

Teria sido melhor a utilização da expressão “alienação mental”, que, de 

forma mais abrangente, compreenderia todos os estados mentais, mórbidos 

ou não, que demonstrassem a incapacidade do criminoso de entender o 

caráter ilícito de sua ação ou de determinar-se de acordo com essa 

compreensão.56 

Assim, de forma genérica, temos que a exclusão da imputabilidade, isto é, a 

inimputabilidade, por doença mental dá-se através da aferição do aspecto intelectivo e 

                                                             
52 Ibid. p. 484 
53 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral, volume I. 19ª Edição. Niterói, RJ. Editora Impetus, 2017. 
p. 532 
54 BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em 25 de out. 2018.Art. 26. 
55 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 17ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 
491 
56 Ibid. p.491  



29 
 

volitivo, de modo que haja uma relação entre eles e a situação/ato. Deve existir, 

portanto, uma concreta conexão entre a doença ou transtorno mental incapacitante e a 

efetiva falta de compreensão ou determinação no momento do fato.57 

Há, no entanto, aqueles que estão no meio termo entre a imputabilidade e a 

inimputabilidade, possuindo uma culpabilidade diminuída, tendo em vista que, de 

acordo com o art. 26, parágrafo único, do Código Penal, não é inteiramente capaz de 

compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 

entendimento.58 Tal hipótese é comumente conhecida e adotada pela doutrina como 

semi-imputabilidade ou imputabilidade diminuída.  

Dessa forma, partindo do pressuposto de que os semi-imputáveis são 

presumivelmente dotados de capacidade penal, a eles são impostas as penas, salvo nos 

casos em que o juiz julgue necessário um tratamento especial curativo, ocasião na qual 

substituirá a pena por medida de segurança.59 

 

2.1.2 A periculosidade 

Vimos, ao longo deste trabalho, que a forma de lidar com o louco, na maior 

parte das vezes, se deu através de políticas excludentes e segregadoras, tendo em vista a 

finalidade de tutelar o interesse coletivo, vez que o portador de transtorno mental 

caracterizava-se como quem apresenta perigo à  normalidade social.  

No Direito Penal enquanto que o fundamento da pena é, de forma exclusiva, a 

culpabilidade do agente, a medida de segurança, por sua vez, se justifica apenas na 

periculosidade aliada à incapacidade penal do agente.60 

Cabe salientar que os diplomas penais europeus do século XX, de forma geral, 

foram os inspiradores para a introdução da medida de segurança nas legislações latino-

americanas - consequentemente, estando o Brasil incluso - e adotavam a chamada 

periculosidade social como pressuposto para a aplicação do instituto aqui em estudo. 61 

Dessa forma, baseavam-se no conceito de que o sujeito era perigoso não por ter 

cometido um delito, mas sim tendo em vista o seu comportamento antissocial. Logo, as 

                                                             
57 BUSATO, Paulo Cesar. Direito Penal: parte geral.  2 ed. São Paulo: Atlas. 2015. p. 855 
58 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 17ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 
493 
59 BUSATO, op. cit.. p. 857 
60 BUSATO, Paulo Cesar. Direito Penal: parte geral.  2 ed. São Paulo: Atlas. 2015. p. 930 
61 Ibid. p. 852 
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medidas de segurança pré-delitiuais fundamentavam-se na previsão de que um 

indivíduo, devido à sua periculosidade social, poderia vir a ocasionar um dano à 

sociedade e, portanto, não se fazia necessária a presença de um fato delitivo que 

ensejasse na aplicação das medidas de segurança, mas a simplesmente a existência de 

um prognóstico de que poderia ocorrer um delito futuro. 62 

Busato explica que, a partir da evolução da política criminal e dos direitos 

humanos, viu-se o absurdo que era o uso das medidas de segurança pré-delituais e do 

conceito de periculosidade social como requisito para aplicação daquela, haja vista que 

os dois institutos se mostraram inconsistentes, pois restou claro que não se pode prever 

o comportamento das pessoas, independentemente de sua imputabilidade, bem como 

não se mostrou eficaz a medida de segurança como meio efetivo de conversão 

comportamental dos inimputáveis, fazendo parecer, portanto, se tratar muito mais de um 

tema medico-sanitário do que propriamente jurídico. Assim, passou-se a utilização do 

sistema de periculosidade criminal para as medidas de segurança, segundo o qual é 

necessário como pressuposto para a sua aplicação, a prática, por parte do réu, de um 

injusto típico, isto é, de um tipo de ação com pretensão de ilicitude. 63 

Diante disso, nas palavras de Bitencourt:  

[...] periculosidade pode ser definida como um estado subjetivo mais ou 

menos duradouro de antissociabilidade. É um juízo de probabilidade - tendo 

por base a conduta antissocial e a anomalia psíquica do agente - de que 

voltará a delinqüir. 64 

 

Ainda, o supramencionado autor pontua que o Código Penal prevê dois tipos 

de periculosidade, quais sejam: a presumida, isto é, quando o sujeito for inimputável, 

nos termos do art. 26, caput; e a periculosidade real, também conhecida como judicial, 

que trata do agente semi-imputável (art. 26, parágrafo único) após o juiz constatar que 

necessita de “tratamento especial curativo”.  65 

 

2.1.3 Reflexos dos princípios constitucionais no que tange à aplicação e 

execução das medidas de segurança 

                                                             
62 Ibid. p. 851 
63 Ibid. p. 852-853 
64BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 17ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 
932 
65 Ibid., p. 932 
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Em que pese seu caráter eminentemente preventivo, tendo em vista tratar-se de 

uma consequência jurídica ao fato típico e antijurídico que tem como resultado, 

também, a restrição à liberdade do indivíduo, devem ser projetados, nas medidas de 

segurança, os princípios e garantias que regem o Direito Penal, sobretudo os de origem 

constitucional. 66 Nas palavras de Bitencourt:  

 
A medida de segurança e a pena privativa de liberdade constituem duas 

formas semelhantes de controle social e, substancialmente, não apresentam 

diferenças dignas de nota. Consubstanciam formas de invasão da liberdade do 

indivíduo pelo Estado, e, por isso, todos os princípios fundamentais e 

constitucionais aplicáveis à pena [...] regem também as medidas de 

segurança. 67 

 

 

Assim, vejamos senão os princípios constitucionais considerados mais 

importantes para a aplicação da medida de segurança, sendo estes: da legalidade, da 

proporcionalidade, da intervenção mínima e da dignidade da pessoa humana. 

 

2.1.3.1 Princípio da legalidade 

No âmbito das medidas de segurança, é indiscutível quanto a subordinação 

destas ao princípio da reserva legal, consagrado nos art. 5º, inc. XXXIX, da 

Constituição Federal, bem como no art. 1º do Código Penal. 68 

Assim, não se pode impor ao indivíduo uma sanção penal que não esteja 

devidamente prevista e especificada na lei penal, sua natureza e duração.  

Ainda, segundo Busato, o alcance do princípio da legalidade no que tange a 

medidas de segurança deve, sobretudo, ser compreendido de maneira ampla, 

interpretando-se, também, os demais princípios que derivam dele. 69 Nesse sentido: 

(a) a existência de uma lei que estabeleça as medidas de segurança mediante 
um procedimento regular preestabelecido; (b) a existência de uma lei prévia 

(lex previa) do que deriva a proibição de aplicação retroativa das leis penais 

em geral; (c) as medidas de segurança, em sua formulação, devem explicar-se 

de maneira mais clara, inequívoca e exaustiva possível (lex certa); e (d) a 

aplicação da medida de segurança pelo juiz não deve ultrapassar os marcos 

estabelecidos pela lei (lexstricta), proibindo a aplicação por analogia das 

medidas de segurança.70 

                                                             
66 CIA, Michele. Medidas de segurança no sistema penal brasileiro: a desinternação progressiva sob uma 

perspectiva político-criminal. São Paulo: Editora Unesp, 2011. p. 65  
67 BITENCOURT, op. cit, p. 931 
68 Ibid. loc. cit. 
69 BUSATO, Paulo Cesar. Direito Penal: parte geral. 2 ed. São Paulo: Atlas. 2015. p. 858 
70 Ibid. loc. cit. 
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Contudo, para Cirino dos Santos, a literatura jurídica majoritária faz-se 

equivocada, vez que “não existe nenhuma norma que vincule as medidas de segurança 

ao princípio da legalidade na lei penal brasileira – como existe em relação a crimes e 

penas, por exemplo.” 71 O referido autor ainda pontua que, mais do que isso, a 

legislação apresenta-se deficiente pois, além do exposto, tem-se ainda que os 

pressupostos para aplicação do instituto penal em tela não são definidos em lei. 

Transcreve-se: 

Somente é possível saber que o pressuposto da medida de segurança é fato 

previsto como crime, por dedução do art. 97, segunda parte, que diz: “se, 

todavia o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o 

juiz...”; além disso, é possível saber que a periculosidade é pressuposto da 

medida de segurança por inferência do art. 97, §1º, que diz: “A internação, ou 

tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto 

não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade.” 
72 

 

2.1.3.2 Principio da intervenção mínima do Estado 

Ligado diretamente ao princípio da legalidade, o princípio da intervenção 

mínima, também conhecido como ultima ratio, diz respeito a atuação do Direito Penal 

ser tida como a última opção do sistema normativo, ora, possuindo um caráter 

subsidiário,isto é, só atuará na hipótese de os demais ramos do Direito se mostrarem 

ineficazes para tutelarem de forma devida o bem jurídico que esteja em questão. 73 

No âmbito das medidas de segurança, pode-se assegurar, portanto, que a 

comprovação de um fato que seja típico e ilícito por um agente inimputável não enseja, 

automaticamente, na aplicação daquelas.  

Muito embora seja requisito essencial, não é o único juízo que deve ser feito. 
Isso porque o cometimento do fato não necessariamente levará a 

comprovação da periculosidade criminal do indivíduo, sobretudo com relação 

a fatos de pouca gravidade. Ademais, ainda que a periculosidade do doente 

mental reste atestada, não necessariamente o direito penal deve intervir, já 

que são preferíveis, em vista da intervenção mínima e de seus corolários, 

alternativas não penais de tutela como, por exemplo, o tratamento 

psiquiátrico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). No caso da 

intervenção penal ser requerida, isso não deve nos levar à conclusão imediata 

da necessidade de internação, considerando que, à luz da intervenção mínima, 

deve-se analisar a possibilidade e a idoneidade do tratamento ambulatorial.74 

                                                             
71 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte Geral. 8. ed. Florianópolis: Tirant to Blanch, 2018. p. 649 
72 Ibid. loc. cit. 
73 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 17ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 
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74 CIA, Michele. Medidas de segurança no sistema penal brasileiro: a desinternação progressiva sob uma 
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2.1.3.3 Princípio da proporcionalidade 

É por meio deste princípio que, de maneira ampla, faz-se necessário enxergar a 

proporcionalidade mediante a gravidade do crime cometido e a sanção a ser aplicada, 

não admitindo excessos. 

Concernente à perspectiva das medidas de segurança, o princípio da 

proporcionalidade possui a mesma relevância para esta, tal qual a culpabilidade para as 

penas. Vejamos: 

Se a culpa, por um lado, constitui o limite inultrapassável da medida da 
pena, à proporcionalidade cabe, no direito das medidas de segurança, uma 

função de não menor relevo: a de proibir a aplicação de uma medida de 

segurança que se revele, na carga de negação ou de restrição de direitos 

fundamentais do agente que representa desajustada, desproporcionada, 

desmedida ou excessiva face à gravidade do fato ilícito-típico cometido e 

a periculosidade do agente. Demo do que ainda aqui, tal como sucede 

com a culpa, a proporcionalidade limita a necessidade de proteção de bens 

jurídicos e a desejável reintegração social do agente pela exigência de 

respeito pela eminente dignidade pessoal daquele. 75 

  

Nesse sentido, tendo em vista que a doutrina tradicional substitui a 

culpabilidade pela periculosidade como fundamento e, também, limite da aplicação da 

medida de segurança, extrai-se daí que estas podem ser indeterminadas enquanto não 

cessada a periculosidade do agente, indo de encontro, portanto, com o diploma 

constitucional, fazendo-se necessário, no plano ideal, a aplicação do princípio em tela 

para evitar arbitrariedades na execução das medidas de segurança.  

 

2.1.3.4 Princípio da dignidade da pessoa humana  

A Constituição de 1988 trouxe a dignidade humana como um valor originário 

da ordem normativa interna, assim: 

 

[...] é um dos princípios de maior grau de indeterminação e também uma das 

fontes mais recorridas da Constituição, especialmente por: justificar as ações 
do Estado Democrático de Direito em favor dos direitos fundamentais, 

consolidando um encadeamento lógico-jurídico de um modelo de democracia 

                                                             
75 CIA apud. DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: as conseqüências jurídicas do crime. Coimbra: 
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voltada para a justiça social; conferir um sentido unitário à Constituição; ou 

realizar uma ponderação de valores tendo em conta as normas e valores 

constitucionais. 76 

 

Dessa forma, temos que tal princípio, portanto, sustenta e limita o poder 

punitivo estatal a não aplicar sanções que incidam diretamente na dignidade da pessoa 

humana, bem como lesionem a constituição físico-psíquica daqueles que serão 

submetidos as penas ou as medidas de segurança. Nesse sentido, veda-se a aplicação de 

sanções que ensejem em crueldade, humilhações, degradações físicas e morais, etc.77 

Em paralelo, notório ressaltar que a Lei da Tortura, por exemplo, traz disposto 

em seu diploma legal: 

Art. 1º Constitui crime de tortura: 

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, 

causando-lhe sofrimento físico ou mental: 

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de 

terceira pessoa; 

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; 

c) em razão de discriminação racial ou religiosa; 

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de 

violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como 

forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. 
Pena - reclusão, de dois a oito anos. 

§ 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a 

medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da 

prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal.78 

 

Verifica-se, portanto, que o supramencionado dispositivo, por sua vez, fomenta 

o que outrora vem sendo discutido e demonstrado no presente tópico, isto é: além da 

concretização do princípio da dignidade humana, temos ainda a extensão da 

aplicabilidade dos princípios e garantias referentes às penas, também, às medidas de 

segurança.  

 

2.2 A medida de segurança e seus desdobramentos frente à dogmática penal 

 Ao passo que abordamos os pressupostos legais para a aplicação da 

medida de segurança, bem como os princípios que a norteiam, partimos agora para uma 

                                                             
76 BITENCOURT apud. BONIFACIO, Artur Cortez. O direito constitucional internacional e a proteção dos 

direitos fundamentais. São Paulo: Método. 2008. p. 174-175.  
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análise de forma esmiuçada dos dispositivos legais que tratam acerca do tema, suas 

caracterizações e desdobramentos na dogmática penal. 

 Para Cirino dos Santos, as medidas de segurança foram instituídas na 

legislação penal a fim de serem usadas como um instrumento de tratamento psiquiátrico 

compulsório e, também, como forma de segurança social de natureza detentiva e 

ambulatorial.79 

  Apesar de já brevemente apresentado no presente trabalho, Bitencourt, de 

forma objetiva, nos esclarece uma diferenciação das penas em detrimento das medidas 

de segurança, vejamos:   

a) As penas têm caráter retributivo-preventivo; as medidas de segurança têm 

natureza eminentemente preventiva. 

b) O fundamento da aplicação da pena é a culpabilidade; a medida de 

segurança fundamenta-se exclusivamente na periculosidade. 

c) As penas são determinadas; as medidas de segurança são por tempo 

indeterminado. Só findam quando cessar a periculosidade do agente. 

d) As penas são aplicáveis aos imputáveis e semi-imputáveis;as medidas de 

segurança são aplicáveis aos inimputáveis e, excepcionalmente, aos semi-

imputáveis,quando estes necessitarem de especial tratamento curativo.80  

 

A legislação penal brasileira dispõe acerca de duas espécies de medidas de 

segurança. O Código Penal, no art. 96, versa: 

 

Art. 96 - As medidas de segurança são: 

I - internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em 

outro estabelecimento adequado; 

II - sujeição à tratamento ambulatorial. 

Parágrafo único - Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança 

nem subsiste a que tenha sido imposta.81 

 

Temos, portanto, uma medida de caráter detentiva, qual seja a internação em 

hospital de custódia e tratamento psiquiátrico (ou, caso falte, em outro estabelecimento 

adequado), e o tratamento ambulatorial, de caráter restritivo, o qual são oferecidos 

cuidados médicos à pessoa em tratamento, contudo, não há internamento. 82 

No que tange os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, Bitencourt 

assegura que nada mais são do que os velhos manicômios judiciários, revestidos por 

uma nova nomenclatura dada pelo legislador na Reforma Penal de 1984, vez que 

                                                             
79 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte Geral. 8. ed. Florianópolis: Tirant to Blanch, 2018. P. 653. 
80BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 17ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 
931 
81 BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em 25 de out. 2018. Art. 96. 
82 BITENCOURT, op. cit., 932-933 
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nenhum Estado brasileiro investiu na construção de novos estabelecimentos desse 

tipo.83 Cirino dos Santos explica que a finalidade da internação nessas instituições 

resume-se a garantir a sociedade das futuras ações antissociais do louco infrator, bem 

como submeter este a um tratamento psiquiátrico compulsório. Ressalta-se que, de 

acordo com a doutrina especializada, tais estabelecimentos são totalmente 

desacreditados, visto que o problema dos direito humanos nestes conseguem ser ainda 

mais grave que nas instituições penitenciárias. 84 

Além disso, o legislador, ao prever que à falta dos hospitais de custodia e 

tratamento psiquiátrico, a internação será realizada em outro estabelecimento 

adequado85, não especifica, porém, o que seria esse estabelecimento, embora nos dê 

uma dica, no art. 99, do Código Penal que dispõe “o internado será recolhido a 

estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento”. 86 

Ironicamente, os manicômios judiciários - ainda hoje existentes - por apresentarem tais 

características, continuam sendo utilizados para a aplicação da medida de segurança87, 

contrariando diretamente a Lei 10.216/01 da Reforma Psiquiátrica.  

O que de fato culminará para a aplicação de uma ou de outra medida consiste, 

não na inimputabilidade ou semi-imputabilidade do sujeito, mas sim a natureza da pena 

cominada por ele, tendo em vista o fato previsto como crime que cometeu, conforme 

previsto no art. 97 do Código Penal:  

 
Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinara sua internação (art. 

26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, 

poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.88 

 

Assim, a medida de segurança de tratamento ambulatorial, aplicadas aqueles 

que cometerem crime punível com detenção, deverá ser realizada em hospitais de 

custódia e tratamentos psiquiátricos ou em outro local com dependência médica 

adequada, conforme art. 101 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84).  

Ressalta-se que durante o tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar em 

qualquer momento a internação, se julgar necessário para fins curativos do agente (art. 

                                                             
83 Ibid. p. 933 
84 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte Geral. 8. ed. Florianópolis: Tirant to Blanch, 2018. p. 655-656 
85 BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em 25 de out. 2018. Art. 96, I. 
86 Ibid. art. 99.  
87BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 17ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 
933 
88 BRASIL. op. cit. Art. 99.  
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97, §4º, do CP), ou em caso deste revelar incompatibilidade com a medida (art. 184 da 

LEP).  89 

Para Busato, a relação feita pelo supramencionado dispositivo entre a 

gravidade do crime cometido e a gravidade da medida tomada é um tanto quanto 

discutível, não condizendo com a fórmula de prognose de um tratamento de saúde. 90 

Dito isto, diversas críticas são feitas a essa incongruência teórico-prática em relação a 

execução das medidas de segurança.  

 

[...] isso provem da idéia de periculosidade criminal, da vinculação da medida 

de segurança a um ilicito previamente realizado. Acontece que essa 

vinculação se presta apenas para justificar a existência da medida de 

segurança, mas não para a sua mensuração. Se a medida de segurança rege-se 

realmente por uma idéia de prevenção especial, no sentido de tratar do 
problema mental que acomete o sujeito e que, de algum modo contribui para 

que ele realizasse conduta ilícita, é obvio que essa enfermidade deve ser 

baliza de tal tratamento. Ou seja, a despeito de qual tenha sido o crime 

realizado, o eixo sobre o qual deveria de lege ferenda restar estabelecido o 

projeto de execução da medida de segurança deveria estar relacionado com a 

magnitude da necessidade de tratamento do agente, porque pode ser que, 

embora o ato ilícito praticado tenha sido grave, sua enfermidade seja passível 

de tratamento sem internação ou, ao contrário, que o ato ilícito praticado 

tenha sido de escassa importância, mas a doença possua uma prognose 

sintomática progressiva que exija uma internação. 91 

 

O parágrafo §1º do art. 97 versa: 

 

Art. 97 [...] 

 §1º A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, 

perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação 

da periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos. 92 

 

Verifica-se, portanto, que o diploma legal estipula um prazo mínimo de 

cumprimento da medida de segurança, mas não um máximo, estando o seu término 

ligado diretamente com a cessão de periculosidade do agente.  

A literatura jurídica e especializada, por sua vez, tece diversificadas críticas ao 

prazo de duração da referida espécie de resposta penal. 

Segundo Bitencourt, diante dessa indeterminação, pode-se, indiscutivelmente, 

atribuir um caráter de perpetuidade no cumprimento da medida, desconsiderando-se, 

                                                             
89SANTOS,op. cit. p. 656 
90  BUSATO, Paulo Cesar. Direito Penal: parte geral. 2 ed. São Paulo: Atlas. 2015. p. 862 
91  Ibid. loc.cit. 
92 BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em 25 de out. 2018. Art. 97, §1º. 



38 
 

portanto, a proibição constitucional que veda a prisão perpétua, tendo em vista que, 

como já explicado, as medidas e as penas não se distinguem ontologicamente.93 

Nesse sentido, Greco pontua que o STF vem decidindo sobre o limite de 

duração da medida de segurança, não devendo ultrapassar o prazo de 30 anos, vez que 

este é o máximo permitido pela legislação brasileira para as sanções penais.94 Vejamos: 

 
MEDIDA DE SEGURANÇA - PROJEÇÃO NO TEMPO - LIMITE. A 

interpretação sistemática e teleológica dos artigo 

s 75, 97 e 183, os dois primeiros do Código Penal e o último da Lei de 

Execuções Penais, deve fazer-se considerada a garantia constitucional 

abolidora das prisões perpétuas. A medida de segurança fica jungida ao 

período máximo de trinta anos. (HC nº 84.219/SP, Primeira Turma, Relator 

o Ministro Marco Aurélio, DJ de 23/9/05).95 

 

1. A prescrição de medida de segurança deve ser calculada pelo máximo da 

pena cominada ao delito atribuído ao paciente, interrompendo-se-lhe o prazo 

com o início do seu cumprimento.2. A medida de segurança deve perdurar 

enquanto não haja cessado a periculosidade do agente, limitada, 

contudo, ao período máximo de trinta anos.3. A melhora do quadro 

psiquiátrico do paciente autoriza o juízo de execução a determinar 

procedimento de desinternação progressiva, em regime de semi-internação. 

(HC 97.621/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª T., julg. 2/6/2009).96 

 

Ainda, atualmente, fundamentando-se nos princípios da proporcionalidade e da 

dignidade da pessoa humana, tem-se começado a vincular, como duração máxima das 

medidas de segurança, o prazo máximo cominado na pena privativa de liberdade do ato 

previsto como crime cometido pelo louco infrator.97 

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento 

na Sumula nº 527, publicada no DJe de 6 de abril de 2015: 

 

Súmula nº 527. O tempo de duração da medida de segurança não deve 

ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito 
praticado.98 

 

                                                             
93 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 17ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 
935 
94 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral, volume I. 19 ed. Niterói, RJ. Editora Impetus, 2017. p. 
842 
95 BRASIL. Superior Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 84.219/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco 
Aurélio, DJ de 23/9/05. Disponível em < 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000225229&base=baseMonocraticas>. Acesso 
em 29 out. 2018. 
96 BRASIL. Superior Tribunal Federal. Habeas Corpus  nº97.621/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar 
Peluso,  DJ de 02/06/05. Disponível em < 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000225229&base=baseMonocraticas>. Acesso 
em 29 out. 2018. 
97 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte Geral. 8. ed. Florianópolis: Tirant to Blanch, 2018. p. 658 
98 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 527. Súmulas. Disponível em: < 

http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0>. Acesso em: 30 out. 2018. 
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Na hipótese de superado o lapso temporal referente à pena cominada à infração 

imputada, caso o louco infrator ainda apresente sintomas da sua enfermidade, nada mais 

deve-se falar de tratamento em estabelecimento psiquiátrico, por se tratar não de uma 

questão tangente à esfera jurídico-penal, mas sim, de saúde pública, devendo ser 

removido e tratado em hospitais da rede pública. 99 

Conforme o artigo 171 da LEP, execução da medida de segurança se dará após 

o trânsito em julgado da sentença absolutória imprópria, devendo ser determinada a 

expedição de guia para internamento ou de tratamento ambulatorial.  

No que tange à verificação da cessação de periculosidade, esta se realizará ao 

término do prazo mínimo fixado na sentença e, após, ser repetida de ano em ano, 

podendo o juiz, também, determinar de oficio a qualquer tempo da execução (art. 96, 

§2º, CP).  

A Lei de Execuções Penais traz a exceção, em seu art. 176, que possibilita a 

realização da averiguação durante o prazo mínimo do cumprimento da medida de 

segurança, contanto que haja requerimento fundamentado por parte do Ministério 

Público ou dos interessados, estendendo-se, também, aos exames sucessivos (art.177, 

LEP). 

Na hipótese de restar confirmada a cessação de periculosidade do agente, o art. 

97 §3º versa: 

Art. 97 [...] 

§3º A desinternação, ou a liberação será sempre condicional devendo ser 

restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 (um) ano, 

pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade.  

 

Assim, após a desinternação ou liberação do tratamento ambulatorial, o agente 

deverá manter-se, durante um ano, sem qualquer indicativo de atos que demonstrem sua 

periculosidade - não necessariamente precisam ser atos previstos como crime – e, a 

partir de então, terá a cessação completa da medida.  

Diante do exposto, urge enfatizar que, como percebido, o instituto da medida 

de segurança vai de encontro com as garantias fundamentais estabelecidas na Carta 

Magna. Desse modo, verifica-se que tanto a doutrina quanto os operadores do Direito 

buscam uma interpretação constitucionalmente aceitável ao arcaico Código Penal de 

1940 a fim de lidar com a questão da medida de segurança. Não obstante, com o 

advento da Lei da Reforma Psiquiátrica, o referido instituto torna-se ainda mais 
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obsoleto no que concerne a sua prática em detrimento das garantias e direitos do 

portador de transtorno mental, seja na esfera constitucional, seja na esfera da legislação 

especial vigente. Tal problemática será, dessa forma, desenvolvida no capítulo seguinte. 
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3. A LEI 10.2016/01 E SEUS REFLEXOS FRENTE AO APARATO 

PSIQUIÁTRICO JUDICIÁRIO: DA REALIDADE MANICOMIAL ÀS 

ALTERNATIVAS DESINSTITUCIONALIZADORAS 

 

Conforme depreendido no presente trabalho, com o fortalecimento da Luta 

Antimacomial e o advento da Lei nº 10.216/01, também conhecida como Lei da 

Reforma Psiquiátrica, viu-se a necessidade de reestruturação do modelo de assistência a 

saúde mental, bem como visou-se as garantias e o direitos daqueles considerado loucos. 

Ainda, tendo em vista a objetivização de uma “sociedade sem manicômios”, a referida 

Lei traz precisas alterações e aplicações no que tange as instituições que permeiam a 

nossa sociedade e infelizmente, até hoje, possuem uma natureza asilar.  

Dessa forma, o presente capítulo visa analisar a realidade que assola as 

instituições destinadas aos portadores de transtorno mental e os efeitos da Lei da 

Reforma Psiquiátrica nestas, bem como compreender a efetiva funcionalidade dos 

dispositivos psiquiátricos penais à luz da nova realidade do tratamento que – em tese – 

deveria ser dado ao louco infrator enquanto sujeito de direitos.  

 

3.1 Da realidade manicomial no brasil  

Para vislumbrarmos as incoerências das medidas de segurança no contexto da 

Reforma Psiquiátrica, preciso se faz esclarecer a realidade que assombra os Manicômios 

Judiciários existentes no Brasil, estes que, no ordenamento atual, levam o nome de 

Hospital de Tratamento e Custódia Psiquiátrico (HCTP).  

Cabe salientar que de acordo com a Resolução n. 113 do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), em seu art. 17, está previsto que “o juiz competente para a execução da 

medida de segurança, sempre que possível buscará implementar políticas 

antimanicomiais, conforme sistemática da Lei n. 10.216”. 100 Ocorre que, na prática, a 

realidade é outra, senão vejamos.   

O Código Penal, conforme abordado no capítulo anterior, dispõe que o 

internamento é a regra, devendo o tratamento ambulatorial ser realizado apenas nos 

casos em que o crime cometido é punível com detenção. O artigo 4º da Lei da Reforma 

                                                             
100 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução n. 113, de 20 de abril de 2010. Dispõe sobre o 

procedimento relativo à execução de pena privativa de liberdade e de medida de segurança, e dá outras providências. 
Portal CNJ. Brasília, 2010. Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/resoluo-n113-20-04-

2010-presidncia.pdf> Acesso em 15 nov. 2018. 
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Psiquiátrica, contudo, versa sobre a internação que, em quaisquer de suas modalidades, 

só será de fato indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem 

insuficientes.101  

Segundo dados do Sistema Geopresídios - Cadastro Nacional de Inspeções em 

Estabelecimentos Penais, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), divulgados 

em 08/10/2018, há 3.134 pessoas cumprindo medidas de segurança no Brasil, 

distribuídas nos 22 HCTPs em funcionamento no território nacional.102   

Por outro lado, importante frisar que o último relatório disponibilizado pelo 

Ministério da Justiça, por meio do Sistema de Informações Penitenciária, datado de 

2016,103 aborda de maneira superficial tais estabelecimentos, restringindo-se a mostrar 

apenas que os indivíduos em cumprimento de medida de segurança resumem-se a 0% 

da população privada de liberdade, não apresentando sequer o número concreto de 

pessoas submetidas à referida sanção. Ainda, tal documento utiliza-se da definição 

“pessoas com deficiência intelectual” para se reportar as aqueles portadores de 

transtorno mental. Fato é que a referida definição é absurdamente imprecisa e arbitrária, 

vez que, por exemplo, engloba indivíduos que não tenham concluído o ensino superior, 

o que se mostra completamente incoerente com o que viemos aqui apresentando.104 Essa 

situação, advinda de um importante documento nacional de caráter informativo, mostra, 

de maneira cristalina, o descaso com o tema e, ainda, o quão invisibilizados são os 

loucos em conflitos com a lei, bem como o tratamento a eles dados, além de fomentar 

tais fatores.  

Nesse sentido, de acordo com os dados apresentados no Relatório Anual 2016-

2017 elaborado pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate a Tortura 

(MNPCT), que visitou 05 instituições psiquiátricas no Brasil, percebe-se que as 

diretrizes trazidas pela Reforma Psiquiátrica não são colocadas em prática, vez que 

mostra severas violações aos direitos e garantias do louco infrator e ao tratamento ao 

qual estes são submetidos. 

                                                             
101 BRASIL. Lei 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10216.htm> Acesso em 15 nov. 2018. 
102 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Geopresídios. Hospitais de Custódia no Brasil. Disponível em 
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/10/29378a968502d0b1b55bd3816167fcd9.pdf> Acesso em 15 
nov.2018. 
103 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias – INFOPEN, de 2016. Disponível em <http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-
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104 CARCERÁRIA, Pastoral. Onde estão as pessoas com transtorno mental no relatório infopen 2016? 

 Disponível em <http://carceraria.org.br/combate-e-prevencao-a-tortura/onde-estao-as-pessoas-com-transtorno-

mental-no-relatorio-infopen-2016> Acesso em 18 nov. 2018. 
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Dentre as instituições visitadas, destaca-se o Hospital Geral Penitenciário de 

Belém/PA, fundado em 2007, inicialmente com o nome de Hospital de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico, e destinado as pessoas com transtorno mental em conflito com 

a lei.  O relatório dispõe: 

 
[...] a unidade contava no momento da visita com 96 leitos e abrigava 183 

pessoas, sendo 13 do sexo feminino e 170 do masculino. Os números, por si 

só, já denotam a superlotação do ambiente e sua configuração de 
aprisionamento - uma clara violação aos princípios e às determinações da Lei 

10.216/2001. 105 

 

Pertinente destacar que dentre a população da referida instituição, encontram-

se 05 pessoas que estão com as medidas de segurança já extintas, porém, que continuam 

internadas. Ainda, no que tange a situação em termos gerais do Hospital, transcreve-se: 

 

As condições estruturais da unidade estão inabitáveis; a forma de castigo 

estabelecida pelo HGP viola, de maneira sistemática, a legislação nacional e 

internacional e se configura como práticas de tortura e tratamentos cruéis, 

desumanos e degradantes; as características antiterapêuticas da instituição, 

somadas as práticas punitivas, configuram um contexto promotor de tortura e 

de tratamentos cruéis, desumanos e degradantes; não há, no âmbito da 

instituição, nenhum canal de denúncias seguro às pessoas privadas de 

liberdade, onde possam registrar os ocorridos no que se refere às violações de 

direitos; a instituição não promove tratamento, mas o aprisionamento de 
pessoas; não há interlocução suficiente com a RAPS (Rede de Atenção 

Psicossocial) para a construção de projetos de desinstitucionalização e não há 

articulação com a Secretaria Estadual de Saúde e com o Sistema de Justiça, 

para pensar o processo de desencarceramento das pessoas 

institucionalizadas.106 

 

Ademais, o relatório aponta as incongruências das instituições psiquiátricas 

frente à Lei da Reforma Psiquiátrica, haja vista o caráter asilar de praticamente todas as 

unidades visitadas, além de serem considerados indutores da prática de tortura e maus 

tratos, violando, assim, os marcos legais referentes a saúde mental e a dignidade da 

pessoa humana. Logo, percebe-se a inadequação de tal modelo prisional para o 

tratamento do louco infrator, devendo estes, de acordo com o relatório, serem 

encaminhados para o devido tratamento terapêutico na Rede de Atenção Psicossocial. 

107 

Nesse diapasão, em outubro de 2017, o Conselho Federal de Psicologia, 

juntamente com o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e a 
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Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, realizaram uma inspeção em 28 

estabelecimentos psiquiátricos do país que, por sua vez, resultou na materialização do 

Relatório da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas, divulgado em junho de 

2018. Dentre as constatações do referido documento, tem-se que, apesar da Lei 

10.216/01 e de todo o debate acerca da necessidade de desinstitucionalização da loucura 

fomentado, dentre outras formas, pela Luta Antimanicomial, os estabelecimentos 

psiquiátricos existentes hoje nada mais são do que verdadeiros manicômios disfarçados.  

No que tange as medidas de segurança, o relatório pontua uma série de 

irregularidades em sua execução e no posterior tratamento dado aos inimputáveis, dos 

maus tratos à sua total privação de direitos.  Tendo em vista a Convenção dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência – aprovada pelo Decreto Legislativo nº186/2008, conforme 

o procedimento previsto no art. 5º, §3º, da Constituição Federal, e promulgada pelo 

Decreto nº 6.949/1009, sendo, portanto, possuidora de status constitucional –, que 

engloba em seu entendimento os portadores de transtorno mental, o isolamento e a 

segregação dessas pessoas se mostra cada vez mais em desacordo, tanto com o 

ordenamento jurídico em si, vez que não se trata de métodos terapêuticos aconselháveis 

pelas legislações que tangenciam a questão da saúde mental, quanto com o imperativo, 

que traz a Convenção, de que o respeito à integridade moral de toda pessoa com 

deficiência se dê em observância ao princípio da igualdade. 108 

Nesse mesmo sentido, o referido documento apresenta a informação de que o 

Comitê da ONU sobre o Direito das Pessoas com Deficiência elaborou um relatório que, 

parabeniza o Estado brasileiro pelo fato de a Convenção possuir caráter constitucional 

no ordenamento jurídico nacional109, entretanto, este mesmo documento faz alguns 

apontamentos concisas, vejamos: 

 

28. O Comitê está preocupado com relatos de privação arbitrária de liberdade 

e tratamento involuntário de pessoas com deficiência com base na 

deficiência, incluindo situações em que é assumido que as pessoas com 

deficiência são perigosas para si ou para outrem, com base em um 

diagnóstico discriminatório.  
29. O Comitê recomenda que o Estado Parte tome medidas, incluindo a 

revogação das disposições legais pertinentes, para abolir a prática de 

internação ou hospitalização involuntária, proibir tratamento médico forçado, 

em particular tratamentos psiquiátricos com base na deficiência, e forneça 

alternativas adequadas baseadas na comunidade. 

 30. O Comitê está preocupado que as pessoas com deficiência que não são 

consideradas legalmente responsáveis pela prática de um crime, com base na 

                                                             
108 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA et al., Relatório da Inspeção Nacional em Comunidades 

Terapêuticas – 2017. Brasília DF: CFP, 2018. p. 67-68  
109 Ibid. p. 68 
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deficiência, possam ser submetidas a medidas de segurança, incluindo 

detenção indefinida. O Comitê está preocupado ainda com detenções 

arbitrárias que possam resultar em tratamento desumano e degradante ou 

tortura. Também está preocupado com a situação de pessoas com deficiência 

privadas de sua liberdade em prisões e outros locais de detenção que estejam 

superlotados, e onde os maus-tratos psíquico e psicológico dos detentos se 

tornem uma regra, como afirmou o relator especial da ONU sobre tortura e 

outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, ao final de 

sua visita oficial ao Brasil em agosto de 2015.110 

 

 

Impende salientar que o Relatório da Inspeção Nacional em Comunidades 

Terapêuticas esclarece que uma parte considerável do Judiciário segue utilizando-se das 

internações compulsórias como regra e, não bastasse isso, recorrem às comunidades 

terapêuticas para chegar a esse fim, mesmo quando se trata de adolescentes. 111 Há 

relatos de que as pessoas internadas compulsoriamente são conduzidas de maneira 

absurdamente violenta e desumana pela própria Polícia Militar a esses estabelecimentos 

psiquiátricos. Tais fatos suscitam de forma contundente o papel do poder público no que 

tange a violação dos direitos dos portadores de doença mental em conflito com a lei. 112 

Ademais, o relatório conclui: 

 

Não há, ao que parece, como fugir à conclusão de que, na atualidade, a 
medida de segurança, na forma como está prevista na legislação penal e 

processual penal, está em desconformidade com essa disciplina, e que o 

princípio da igualdade impõe que as pessoas com transtornos mentais que 

tenham praticado crime devam ser imediatamente encaminhadas ao SUS, 

para tratamento em sintonia com os ditames da Lei n° 10.216/2001. 113 

 

A situação aqui exposta nos mostra que no plano real as medidas de segurança 

não passam de um instituto falido que, além de não dialogar com a legislação vigente, 

contraria os direitos fundamentais e a devida atenção psicossocial do portador de 

transtorno mental. Nessa linha, Vírgilio de Mattos pontua: 

 

Na prática os manicômios representaram e seguem representando ainda hoje, 

uma segregação especial dentro do modelo prisional. Uma segregação de 

segundo grau. A essência curativa do manicômio não conseguiu sair do 

discurso. No fundo a compatibilização do portador de sofrimento mental 

infrator com as normas de vida em sociedade, vida “normal”, e eliminação de 

sua periculosidade, jamais saíram do terreno das boas intenções.114 

                                                             
110 ONU. Comitê sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. Observações finais sobre o relatório inicial 

do Brasil. <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/cpd/documentos/relatorio-do-comite-da-onu-sobre-os-direitos-das-pessoas-com-deficiencia-traduzido-
em-portugues> Acessado em 24 nov. de 2018. 
111 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA et. al., op. cit., p. 69 
112 Ibid., p. 70 
113 Ibid., p. 69 
114 MATTOS, Vírgilio de. Canhestros caminhos retos notas sobre a segregação prisional do portador de 

sofrimento mental infrator. Rev Bras Crescimento Desenvolv Hum. 2010. p. 55-56 
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Diante desse cenário, importante indagar o porquê desse modelo de 

institucionalização asilar se perpetuar, mesmo com a evolução legislativa acerca do 

tema.  No campo doutrinário, veremos, os debates relativos às medidas de segurança 

frente à realidade apresentada se estendem a partir de seus requisitos de aplicabilidade e 

da sua inserção efetiva na dogmática penal. 

 

3.2 A racionalidade jurídica e os seus dispositivos psiquiátricos: as incongruências 

das medidas de segurança 

Tendo em vista o abordado no subtópico anterior, restou claro que, apesar dos 

preceitos trazidos pelo advento da Lei nº 10.216/01, a concretização destes na prática se 

mostraram completamente destoantes do que a referida lei promove. Dessa forma, 

necessário se faz entender os motivos pelos quais a Reforma Psiquiátrica não alcançou, 

de fato, os manicômios judiciários existentes hoje.  

Nesse sentido, a primeira questão a ser aqui pontuada diz respeito a 

inadequação normativa e conceitual da periculosidade que, mesmo após a promulgação 

da supramencionada lei, continua a ser o fundamento para a aplicação das medidas de 

segurança, bem como o fator determinante para a liberação do louco infrator dos 

manicômios judiciais. Sabemos que, conforme depreendido no segundo capítulo, a 

periculosidade pode ser entendida como um possível risco que o indivíduo apresenta a 

sociedade, vez que não possui condições de discernir o caráter ilícito da conduta que 

pratica, muito menos determinar-se com esse entendimento, haja vista não estar 

plenamente nas suas condições de sanidade mental.  

Ora, se o Direito se sustenta na Psiquiatria, no momento em que realiza a 

sentença do indivíduo considerado “louco” e utiliza-se da periculosidade como 

prognose de reincidência, percebemos aí a inconformidade dos fatores para aplicação 

daquela, pois nenhuma ciência, nem mesmo a psiquiatria, poderá prever atos futuros. 115 

De acordo com Salo de Carvalho e Mariana Weigert, a crítica a construção 

científica da periculosidade e à sua incorporação pela legislação penal foi realizada de 

                                                             
115  GUARESCHI, Neuza Maria de Fátima; WEIGERT, Mariana de Assis Brasil e. A execução das medidas de 

segurança e a lei da reforma psiquiátrica no brasil contemporâneo. Revista Eletrônica do Curso de Direito da 
UFSM. 10. 10.5902/1981369419794, 2015. Disponível em 

https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/view/19794/pdf > Acesso em 17 nov 2018. p. 774 
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maneira exorbitantemente categórica pela psicologia social, pela criminologia crítica e 

pelo direito penal. 116 Para os autores, com a implementação da Lei 10.216/01 e a 

mudança trazida no enfoque da finalidade das medidas de segurança, a alteração em seu 

fundamento também se faz necessária. Transcreve-se: 

A modificação da finalidade (do tratamento ao cuidado-prevenção) da 

resposta jurídica (medida de segurança) aos portadores de sofrimento 
psíquico implica, portanto, a readequação do seu fundamento. Assim, 

ademais da dubiedade e da imprecisão científica do conceito de 

periculosidade, entendemos que legalmente houve sua substituição, pois a 

Lei da Reforma Psiquiátrica pressupõe o portador de sofrimento psíquico 

como sujeito de direitos com capacidade e autonomia (responsabilidade) de 

intervir no rumo do processo terapêutico. A mudança de enfoque é radical, 

sobretudo porque, na lógica periculosista, o “louco” representa apenas um 

objeto de intervenção, de cura ou de contenção, inexistindo qualquer forma 

de reconhecimento da capacidade de fala da pessoa internada no manicômio 

judicial.117 

 

Logo, a ideia de periculosidade não pode ser traduzida por meio de qualquer 

dado objetivo. Não pode alguém, de forma concreta, determinar se outrém, 

psiquicamente capaz ou incapaz, vá ou não realizar uma conduta considerada ilícita no 

futuro, assim, “a periculosidade do imputável é uma presunção, que não passa de uma 

ficção, baseada no preconceito que identifica o ‘louco’ – ou quem quer que apareça 

como ‘diferente’ – como perigoso”. 118 

Alem disso, tal problemática, portanto, abre espaço para uma discussão acerca 

da responsabilidade penal do portador de transtorno mental. A Lei da Reforma 

Psiquiátrica, ao entender aquele como sujeito de direitos – e não apenas como mais um 

objeto transeunte no laboratório psiquiátrico-forense – estabelece um novo paradigma 

no que tange o tratamento jurídico por ele recebido, de forma a demandar uma nova 

interpretação dos institutos psiquiátricos penais.119 

Nota-se, inclusive, ao longo do percurso trilhado pela antipsiquiatria e pelo 

movimento antimanicomial, a importância terapêutica de que o sujeito com 

sofrimento psíquico seja visto como responsável: responsabilizado pelos seus 

                                                             
116 CARVALHO, Salo de; WEIGERT, Mariana de Assis Brasil e. Reflexões iniciais sobre os impactos da Lei 

10.216/01 nos sistemas de responsabilização e de execução penal. Responsabilidades, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, p. 
285- 301, set. 2012./fev. 2013. Disponível em <http://www.observasmjc.uff.br/psm/ 

uploads/Responsabilidades_V2N2.pdf >. Acesso em: 17 nov. 2018. p. 286 
117 Ibid. p. 287 
118 GUARESCHI, Neuza Maria de Fátima; WEIGERT, Mariana de Assis Brasil e. apud KARAM, Maria Lúcia. 
Punição do enfermo mental e violação da dignidade. Verve, São Paulo, PUC-São Paulo. v. 2, p. 210-224, 2002. p. 
09. 
119 CARVALHO, Salo de; WEIGERT, Mariana de Assis Brasil e. Reflexões iniciais sobre os impactos da Lei 

10.216/01 nos sistemas de responsabilização e de execução penal. Responsabilidades, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, p. 
285- 301, set. 2012./fev. 2013. Disponível em <http://www.observasmjc.uff.br/psm/ 
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atos passados, responsável pelo seu processo terapêutico e responsável pelos 

seus projetos futuros. Negar ao portador de sofrimento psíquico a capacidade 

de responsabilizar-se pelos seus atos é uma das principais formas de 

assujeitamento, de coisificação do sujeito. Entender o portador de sofrimento 

psíquico como sujeito implica assegurar-lhe o direito à responsabilização, 

situação que produzirá efeitos jurídicos compatíveis com o grau ou o nível 

que esta responsabilidade sui generis pode gerar. 120 

 

Noutras palavras, assegurar ao portador de transtorno mental a 

responsabilização pelos seus atos, sejam estes lícitos ou ilícitos, expressa-se como um 

certificado, dentre outras coisas, das garantias e dos direitos mínimos que regem a 

persecução penal. 121 

Nesse sentido, Weigert e Guareschi discorrem sobre a reversibilidade do 

discurso tutelar – isto é, quando os procedimentos e instrumentalizações, em nome de 

uma suposta proteção de direitos, produzem a sua própria violação –, no caso dos 

inimputáveis, se mostra de forma clara na inverdade de que, em nome da garantia dos 

direitos daqueles, excluí-se a possibilidade de sua responsabilidade penal, logo, sendo 

vedada a aplicação de penas e, por conseguinte, ficando a mercê das medidas de 

segurança (estas que, mascaradas de garantidoras dos direitos dos loucos infratores, 

acabam por violar expressivamente a dignidade destes).122 

No que tange a sua aplicação de acordo com os moldes dispostos, a partir da 

sua natureza eminente de sanção penal, as medidas de segurança se mostram em 

discordância com o ordenamento, haja vista que o portador de transtorno mental tem sua 

culpabilidade afastada, logo, incoerente se faz a aplicação de uma sanção penal a esse 

sujeito não considerado culpado. Jacobina aduz: 

Diz a Constituição Federal que “nenhuma pena passará da pessoa do 

condenado”. Ora, como poderia, então, uma pena atingir a pessoa do 

absolvido? Curioso é notar que, adiante, a Constituição determina que 

“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória”. Como aplicar sanção a alguém que obteve uma sentença 

penal absolutória? 123 

Assim, estabelecer a constitucionalidade de um Direito Penal voltado ao 

inimputável, fundamentando-se no conceito de periculosidade, torna-se algo muito 

frágil.  

                                                             
120 Ibid. loc. cit. 
121 GUARESCHI, Neuza Maria de Fátima; WEIGERT, Mariana de Assis Brasil e., op. cit, loc. cit. 
122 Ibid. p. 777. 
123 JACOBINA, Paulo Vasconcelos. Direito penal da loucura e reforma psiquiátrica. Brasília: ESMPU, 2008. p. 

135. 
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Em análise a Lei nº 10.216/01, verifica-se que esta visa a humanização do 

tratamento ao portador de doença mental, tendo ele cometido ou não algum ilícito, bem 

como a sua reinserção no convívio social.  

Contudo, não se pode dizer que as medidas de segurança possuem um caráter 

de tratamento terapêutico, muito menos que visam o reestabelecimento e a reintegração 

social do louco infrator, garantindo-se, portanto, apenas circunstancialmente a 

segurança da sociedade da periculosidade daquele. 124  Para Jacobina, por trata-se de um 

tratamento pautado no Direito Penal, que tem sua origem a partir de um processo penal, 

além de ser instituída por um Juizo, a medida de segurança é aplicada em uma 

instituição que, por mais que possua características hospitalares, está inserida no sistema 

carcerário, logo, é totalmente inconveniente e descabida. Nas palavras do autor: 

Da forma com que está prevista no nosso direito atualmente, ela seria um 

tratamento cuja alta não se daria em razão pura e simples da recuperação do 
paciente, mas pela sua submissão à perícia de cessação de periculosidade 

periódica, submetida ao juiz, que passaria, sem ser médico, a ter o poder 

clínico de considerar o paciente curado, mesmo quando a própria ciência 

discute se é possível falar em cura da loucura.125 

 

Diante disso, é incoerente dizer que um tratamento fundamentado na 

compulsoriedade de seu método e na periculosidade do agente possui, cientificamente, 

natureza terapêutica, nem que segue os preceitos da Lei nº 10.216/01.  Nesse sentido, o 

referido autor é preciso ao dizer: 

A reforma psiquiátrica – e sua projeção no mundo jurídico – descaracterizou 

absolutamente a abordagem coativa, manicomial, unidisciplinar, repressora, 

como uma abordagem clinicamente eficaz. Portanto, o jurista que estiver 

utilizando a medida de segurança lastreado na convicção de que está 

utilizando uma medida terapêutica de cunho sanitário está se enganando.  

 

Por fim, conclui: 

Em tempos de movimento antimanicomial, só um louco defenderia a 

internação compulsória como terapia bastante e suficiente para a reintegração 

do inimputável. Não há como ocultar que essa medida não se dá em benefício 
do portador de transtornos mentais, mas que se dá tão-somente em benefício 

da sociedade que se considera agredida e ameaçada pelo inimputável que 

cometeu um fato descrito pela lei como típico. 

 

                                                             
124 Ibid. p. 134 
125 Ibid. op. cit.  
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Diante disso, tem-se a necessidade de que todos aqueles que atuem no sistema 

penal, quais sejam o Poder Judiciário, Ministério Publico, Administração Penitenciária, 

órgãos da Saúde, dentre outros, reconhecerem o fato de que o tratamento-internação, 

que utilizamos como regra hoje de acordo com o Código Penal, nada mais é do que 

gerador de danos ao quadro clínico e psicossocial dos portadores de transtorno mental 

em conflito com a lei.126 Presumir que um tratamento preventivo-terapêutico, baseado 

no cerceamento do indivíduo do seu convívio social, bem como na sua medicalização 

contínua e não discriminada, é assumir a visão arcaica e estigmatizada da loucura que se 

construiu de maneira completamente sectária através dos séculos – e que, infelizmente, 

se verifica perpetuada até os dias de hoje.  

Nesse ínterim, necessário se faz repensar o tratamento dado ao portador de 

transtorno mental em conflito com a lei. A Lei da Reforma Psiquiátrica é clara ao 

proibir quaisquer formas de tratamentos que se assemelhem ao manicomial, estendendo-

se, inclusive, aqueles que se dêem por vias compulsórias, conforme dispõe o seu art. 6º, 

inciso III: 

Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo 

médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação 

psiquiátrica: 

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.127 

 

Para Cirino dos Santos, as inovações trazidas pela lei antimanicomial geram 

consequências imediatas no Sistema de Justiça Criminal brasileiro, tendo em vista o 

abandono do conceito de periculosidade como fundamento base das medidas de 

segurança e consequente rompimento destas com o velho positivismo criminológico. No 

entendimento do autor, o art. 3º da Lei nº 10.216/01 concretiza a revogação das medidas 

de segurança como instituto de proteção da sociedade contra eventuais ações agressivas 

do portador de transtorno mental, sendo substituídas por medidas de proteção da saúde 

                                                             
126 PRADO, Alessandra Mascarenhas; SCHINDLER, Danilo. A medida de segurança na contramão da Lei de 
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127 BRASIL. Lei 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Disponível em: < 
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mental daqueles, devendo ser prestadas em instituições ou unidades de saúde pública.128 

O referido artigo expressa: 

Art. 3o  É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde 

mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de 

transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a 

qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as 

instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de 

transtornos mentais.129 

  

Ora, se deve o Estado, portanto, ser um instrumento de promoção dos direitos 

do louco e assegurar a eles o devido tratamento necessário, buscando a sua reinserção 

na sociedade, bem como a participação familiar, não deveria, dessa forma, romper com 

os mecanismos por ele adotados na realidade manicomial, que só atenuam e enraízam o 

estigma marginalizador, ainda hoje, dado a loucura? 

Não há qualquer motivo que respalde a necessidade de se dar um tratamento 

diferenciado entre os portadores de transtorno mental em conflito com a lei daqueles 

usuários comuns dos serviços de atenção a saúde mental. Conforme preceitua a Lei nº 

10.216/01, o tratamento dado aos portadores de transtorno mental não deve ser 

discriminado, devendo ser equânime e pautar-se-á veementemente na lógica da 

desistintucionalização, sendo inadmissível, portanto, a manutenção dos regimes 

segregacionais das medidas de segurança. Dessa forma, os avanços trazidos pela 

Reforma Psiquiátrica devem ser universais e, por isso, incorporados nas práticas 

judiciais como um todo.130  

Pelo exposto, diante da necessidade da adequação da legislação penal a fim de 

garantir a política de saúde mental instituída pela Lei nº 10.216/01, temos hoje, na 

prática, duas experiências revolucionárias concernentes aos métodos alternativos de 

tratamento e desinstitucionalização do portador de transtorno mental em conflito com a 

lei, quais sejam: o PAI-PJ e o PAILI. 
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3.2 Das alternativas a medida de segurança: as experiências do PAI-PJ e do PAILI 

Tendo em vista a nova realidade dada ao portador de transtorno mental trazida 

pela Lei da Reforma Psiquiátrica, foi instituído no dia 26 de outubro de 2006 mediante 

convênio pactuado entre as Secretarias de Estado da Saúde e da Justiça, Secretaria 

Municipal da Saúde de Goiânia, Tribunal de Justiça e Ministério Público do Estado de 

Goiás, Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator (PAILI) que tem como objetivo 

a execução das medidas de segurança no Estado de Goiás e fundamenta-se nos ideais 

postulados pela Lei nº 10.216. 131 

De acordo com a cartilha do Programa, tem-se: 

O PAILI supervisiona o tratamento conferido ao paciente nas clínicas 

psiquiátricas conveniadas ao SUS e nos Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS) e, ao mesmo tempo, faz a mediação entre o paciente e o juiz, em 

canal direto de comunicação que favorece, simplifica e desburocratiza o 

acesso permanente à Justiça. [...] Também são objetivos do PAILI realizar 

discussões de casos com a equipe das unidades de saúde responsáveis pelo 

atendimento; realizar atividades públicas de sensibilização; estabelecer 

parcerias com instituições afins e promover discussões com peritos oficiais 

com o objetivo de fornecer informações que possam contribuir para o exame 

de cessação de periculosidade.132 

 

Nesse modelo, apesar de as medidas de segurança permanecerem na esfera 

jurídica, vez que decorrem de uma sentença judicial, aqui não é o juiz quem irá 

determinar diretamente a modalidade de tratamento a ser dispensado ao louco infrator, 

sendo cabível ao médico, juntamente com a colaboração de uma equipe psicossocial, a 

terapia adequada a ser utilizada.  

O “Parecer Sobre Medidas De Segurança E Hospitais De Custódia E 

Tratamento Psiquiátrico Sob A Perspectiva Da Lei N. 10.216/2001” publicado em 2011, 

pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão do Ministério Público 

Federal, aduz sobre a inovação trazida pelo modelo em tela: 

A conformação deferida ao Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator, 

agora responsável pela execução das medidas de segurança no Estado de 
Goiás, é inovadora. O PAILI coloca a pessoa submetida à medida de 

segurança no ambiente universal e democrático do Sistema Único de Saúde 

                                                             
131 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS. Centro De Apoio Operacional De Defesa Do Cidadão. 
Implementação da reforma psiquiátrica na execução das medidas de segurança. Disponível em 
<http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/saude-mental/cartilhadopailli.pdf> Acesso em 
22 nov. 2018. 
132 Ibid. p. 19-20 
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sem distinção de outros pacientes, o que favorece sobremaneira a almejada 

inclusão à família e à sociedade.133 

 

O referido documento, ainda, pontua que todos os pacientes são atendidos no 

SUS, seja no tangente ao tratamento ambulatorial, seja nas internações. Pertinente 

destacar que estas, quando necessárias, são realizadas em clínicas particulares 

conveniadas ao SUS, vez que não há Hospital de Custódia e Tratamento no Estado de 

Goiás. 134 

  Ressalta-se que o PAILI não se utiliza mais do conceito de periculosidade, nem 

de sua cessação, dessa forma, “o paciente tem a medida extinta quando o ‘laudo de 

avaliação psicossocial’, elaborado pela própria equipe, indica a possibilidade do 

desligamento do Programa, caso em que o paciente pode continuar a fazer uso dos 

serviços de saúde mental sem o monitoramento do PAILI.” 135 

Ademais, o outro modelo existente diz respeito ao Programa de Atenção 

Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental (PAI-PJ), formalizada em 

2001, por meio da portaria conjunta de nº 25, em Minas Gerais, visando buscar “a 

mediação entre o tratamento em saúde mental e o processo jurídico, zelando para que a 

solução interinstitucional estivesse de acordo com a singularidade clínica, jurídica e 

social de cada caso.” 136 

O Programa se sustenta na Lei da Reforma Psiquiátrica, promovendo o acesso 

a saúde mental em substituição ao modelo asilar manicomial. Trancreve-se: 

O programa, em resumo, tem por função a oferta do acompanhamento 

integral ao paciente judiciário portador de sofrimento mental em todas as 

fases do processo criminal. Ocorre de modo intersetorial, através da parceria 

do Judiciário com o Executivo e com a comunidade, de forma geral, 

promovendo o acesso à Rede Pública de Saúde e à Rede de Assistência 

Social, de acordo com as políticas públicas vigentes, na atenção integral ao 

portador de sofrimento mental. O programa busca viabilizar a acessibilidade 

aos direitos fundamentais e sociais previstos na Constituição da República, 

almejando ampliar as respostas e a produção do laço social dessas pessoas. 

Auxilia a autoridade judicial na individualização da aplicação e execução das 

                                                             
133  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Parecer sobre medidas de 

segurança e Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico sob a perspectiva da Lei nº 10.216/2001. Brasília: 
MPF, PFDC; 2011. Disponível em <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/saude-mental/docs-
publicacoes/parecer_medidas_seguranca_web.pdf> Acesso em 22  nov. 2018. p. 81 
134 Ibid. p. 82 
135 Ibid. op. cit. 
136 BARROS-BRISSET, Fernanda Otoni de. Por uma política de atenção integral ao louco infrator. Belo 
Horizonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 2010. Disponível em 

<http://ftp.tjmg.jus.br/presidencia/projetonovosrumos/pai_pj/livreto_pai.pdf>. Acesso em 23 nov. 2018. p. 22 
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medidas de segurança, de acordo com o previsto na legislação penal 

vigente.137 

 

Em sua equipe, o programa possui um caráter amplamente interdisciplinar, 

abrangendo profissionais da psicologia, serviço social, auxiliares jurídicos, estudantes 

desses cursos, dentre outros, que buscam atuar tanto junto ao paciente, quanto auxiliares 

do juízo. 138 Diante disso: 

O PAI-PJ, através desta equipe multidisciplinar – psicólogos, assistentes 

sociais judiciais e assistentes jurídicos –, funciona também como um serviço 

auxiliar do juiz, subsidiando a decisão judicial e conectando aos autos os 

relatórios cujo material foi tecido no trabalho com os diversos parceiros fora 

do sistema jurídico: trabalhadores da saúde mental, de organizações e 

entidades sociais, familiares, entre ou-tros. Dessa forma, a autoridade 
judicial, integrando a sua ação ao conjunto de todas as outras necessárias, 

realiza efetivamente sua função jurisdicional de acompanhamento da 

sentença aplicada, promovendo os meios para que o paciente judiciário possa 

acessar os recursos necessários – sociais, de tratamento ou mesmo jurídicos – 

na invenção de um laço social que lhe convenha e que seja razoável. A 

autoridade judicial se conecta a essa rede maior de atenção ao paciente 

judiciário, através do PAI-PJ – uma secretaria para cada sujeito em particular 

e um serviço auxiliar dos juízes criminais no acompanhamento da execução 

da resposta jurídica ao ato-crime, pelo qual o indivíduo também responde.139 

 

Como procedimento, o programa adota um sistema em que caso a pessoa 

encaminhada não possua sentença que implique na medida de segurança, ou não haja o 

incidente de sanidade mental instaurado no processo, é realizada uma avaliação jurídica, clínica 

e social do caso, em que solicita-se ao juiz criminal autorização para o acompanhamento do 

caso.  Em sendo autorizado, o louco infrator é, portanto, encaminhado à Rede Pública de Saúde 

Mental, caso ainda não esteja em tratamento. Dessa maneira, conjuntamente com a rede, buscar-

se-á a construção do projeto terapêutico e social para o paciente, que será constantemente 

revisto e, caso necessário remodelado, de acordo com as indicações do próprio sujeito. Cabe 

ressaltar que o acompanhamento ocorrerá durante o processo criminal até a finalização da 

execução penal.140 

                                                             
137 Ibid. p. 28 
138 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Parecer sobre medidas de 

segurança e Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico sob a perspectiva da Lei nº 10.216/2001. Brasília: 
MPF, PFDC; 2011. Disponível em <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/saude-mental/docs-
publicacoes/parecer_medidas_seguranca_web.pdf> Acesso em 22 nov. 201. p. 78 
139 BARROS-BRISSET, Fernanda Otoni de. Por uma política de atenção integral ao louco infrator. Belo 
Horizonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 2010. Disponível em 
<http://ftp.tjmg.jus.br/presidencia/projetonovosrumos/pai_pj/livreto_pai.pdf>. Acesso em 23 nov. 2018. p. 22 
139 Ibid. p. 29 
140 Ibid. p. 28-29 
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Verificamos, portanto,  que o PAI-PJ visa sanar crise que se instalou entre a 

Justiça e a Saúde Mental, revelando a possibilidade de se dispensar o manicômio 

judicial como resposta para a loucura que se mostra em desacordo com a lei, 

substituindo tal prática reacionária do pela inclusão dessas pessoas nas políticas 

públicas de atenção à saúde mental, sem que seja desprezado a importância do 

tratamento jurídico na solução de cada caso concreto. Assim, criaram-se condições 

necessárias para que o louco infrator receba seu devido tratamento em saúde mental e, 

ainda, receba um acompanhamento jurisdicional de maneira individualizada e singular, 

na medida de sua possibilidade, capacidade e, frisa-se, responsabilidade.141 

Diante disso, percebemos que os modelos dessas experiências revolucionárias 

ora expostos, nada mais fazem do que redirecionar o enfoque do tratamento dado ao 

louco infrator, promovendo, dessa maneira, um notável avanço no que tange a efetiva 

implementação da Lei da Reforma Psiquiátrica no âmbito do Direito Penal, bem como 

no tratamento dado as pessoas com transtorno mental em conflito com a lei. 

Por fim, resta dizer que “não será a cadeia, muito menos o manicômio, o 

destino desses homens e dessas mulheres submetidos à internação psiquiátrica 

compulsória. A imagem do sofrimento e da exclusão dos imundos depósitos de loucos 

[...] não mais tem espaço nesta época de proteção aos direitos fundamentais dos que 

padecem de transtornos psiquiátricos.” 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
141 Ibid. p. 30 
142 142 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Parecer sobre medidas 

de segurança e Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico sob a perspectiva da Lei nº 10.216/2001. 
Brasília: MPF, PFDC; 2011. Disponível em <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/saude-mental/docs-

publicacoes/parecer_medidas_seguranca_web.pdf> Acesso em 22 nov. 201. p. 79-80 
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CONCLUSÃO 

A marginalização da loucura e a exclusão dos loucos da sociedade se deram 

como uma forma de controle do Estado a fim de garantir a estabilização da ordem civil 

a qual aqueles, supostamente, ameaçavam. Foram, portanto, despejados em 

estabelecimentos - antes destinados aos leprosos - como uma medida higienista, que 

visava a manutenção da normativa social em que estavam inseridos. Os loucos tiveram a 

sua liberdade roubada e, com ela, foram-se também todos os seus direitos, sendo tal 

visão perpetuada ao longo dos séculos.   

Ao passo em que a sociedade evoluía, tais estabelecimentos acompanhavam o 

processo de desenvolvimento histórico, passando a possuir um caráter hospitalocentrico, 

destinados a receber aqueles que eram considerados loucos. Contudo, essas instituições 

– os manicômios – possuíam um caráter asilar, pautando-se, ainda, na segregação 

daqueles que eram tidos como diferentes, sem possuir quaisquer naturezas terapêuticas.   

Diante disso, a partir da década de 70, inspirados nos ideais da Reforma 

Psiquiátrica desencadeada por Franco Basaglia na Itália, eclodiu no Brasil um 

movimento de luta que visava a desconstrução do aparato manicomial, bem como a 

garantia dos direitos e tratamento dado ao portador de transtorno mental. Sendo assim, 

foi editada a Lei nº 10.216/01, também conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, 

que tem em seu escopo a proteção daquele que durante muito tempo foi excluído da 

sociedade dada as suas condições e, ainda, veda qualquer tipo de tratamento em 

instituições de caráter asilar.   

Ocorre, todavia, que temos a figura do louco infrator, isto é, o portador de 

transtorno mental em conflito com a lei. Este, por sua vez, no que tange o âmbito 

jurídico, ao cometer ato típico e ilícito, submete-se ao instituto das medidas de 

segurança, que, dentre muitas controvérsias, possui um caráter de sanção penal 

empregada aquele que não é considerado responsável por seus atos em decorrência de 

sua sanidade mental – os inimputáveis.  

Nesse sentido, verificam-se demasiadas incompatibilidades entre os 

dispositivos psiquiátricos penais e os preceitos trazidos pela Lei nº 10.216, bem como 

aos princípios constitucionais. Além disso, os dados apresentados no presente trabalho 

que versam acerca da realidade das instituições psiquiátricas destinadas a receber o 

louco infrator, quais sejam os Hospitais de Custodia e Tratamento Psiquiátrico, nos 
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mostram o descompasso que se encontram as medidas de segurança na contramão da 

Reforma Psiquiátrica.  

Na medida em que a Lei nº 10.216/01 prevê a internação como última hipótese 

cabível, priorizando um tratamento médico que vise a reinserção do louco infrator na 

sociedade e a interação direta deste com sua esfera familiar, o Código Penal a tem como 

regra, pautando-se, ainda, que aquela seja feita tendo em vista a punição ao crime 

cometido, ignorando por completo os fatores que tangenciam o portador de transtorno 

mental. Ademais, tem-se, pois, o absurdo inconstitucional no que cerne a falta de 

previsão legal para os cumprimentos das medidas de segurança, submetendo, portanto, 

os loucos a verdadeiras prisões perpétuas.  

Em contrapartida, experiências revolucionárias no que tange a atenção dada ao 

portador de transtorno mental em conflito com a lei, como o PAILI e o PAI-PJ, vem 

sendo postas em práticas como formas de atender o disposto no Código Penal no 

contexto da Reforma Psiquiátrica, garantindo, portanto, as demandas jurídicas e 

psicossociais que deveriam ser dispensadas ao louco infrator.  

Diante do exposto, o presente trabalho teve como intuito fomentar o debate 

acerca do tema, apresentando as devidas incongruências e incompatibilidades das 

medidas de segurança frente aos princípios constitucionais e a Lei da Reforma 

Psiquiátrica, entendendo o quão necessária se faz haver mudanças urgentes e imediatas 

no que diz respeito a essa problemática. Uma sociedade sem manicômios vai muito 

além da extinção dos espaços físicos destinados a loucura, perpassa pela necessidade 

crucial de redirecionar o olhar dado a ela, passando-se a enxergar aqueles que, 

historicamente, vem sendo invisibilizados pela sua loucura.  
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	Com o advento da Lei nº 10.216/01, também chamada de Lei Antimanicomial ou Lei da Reforma Psiquiátrica, muito necessário se faz uma reflexão acerca da dogmática jurídica em relação ao portador de transtorno mental em conflito com a lei, bem como ao tr...
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	Assim, a monografia se inicia com uma apresentação de maneira histórica e crítica acerca da construção social da loucura, adotando-se da perspectiva teórica de Foucault e, ainda, nos fazendo compreender as origens da segregação, que se perpetuou nas i...
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