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RESUMO 

O presente estudo tem por escopo o estudo do instituto da medida de segurança e das 
internações psiquiátricas compulsórias, revelando que o regime custodial no Brasil, em sua 
atual configuração, pode privar o indivíduo debilitado mentalmente de sua liberdade em caráter 
intermitente. Sob a rubrica da “reclusão perpétua”, foi analisada a forma de tratamento 
degradante presente nos Hospitais de Custódia do País e como esse meio é capaz de evidenciar 
uma suposta liberdade de agir. Corroborando tais aspectos, é feita uma análise do Censo de 
2011 promovido pela antropóloga Débora Diniz em parceira com o Instituto Anis e, de forma 
complementar, uma abordagem dos estudos do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. 
 
Palavras-chave: Internação Psiquiátrica. Saúde Mental. Medida de Segurança. Hospital de 
Custódia. Doente Mental. Transtorno Mental. 
  



ABSTRACT 

The main goal of this study is to analyse the security measures and compulsory internship in 
psychiatric institutions, revealing that the Brazilian custody’s regime in its current 
configuration may deprive the mentally undermined individual from his freedom permanently. 
Under the heading of “lifetime confinement”, the degrading treatment applied in Brazilian 
Custody Hospitals was analysed and how this method can highlight an alleged freedom to act. 
Supporting such aspects, an analysis is made from the 2011 Survey promoted by the 
anthropologist Débora Diniz in partnership with the Anis Institute and, as a complement, an 
approach from the studies made by the Regional Medical Council of São Paulo. 
 
Key words: Internship in Psychiatric Institutions. Mental Health. Security Measures. Custody 
Hospitals. Mentally Ill. Mental Disorder. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Pensar a questão do transtorno mental no Brasil requer não apenas reconhecer a 

permanência de situações históricas envolvendo a pobreza, a exclusão social e a demonização 

do “louco”. Muito mais do que o impedimento do exercício pleno da cidadania, aspectos ligados 

à saúde mental e ao crime implicam em paradigmas de proteção, muitas vezes compreendidos 

de maneira irregular, seja porque o aspecto psiquiátrico assume sua perspectiva social, seja 

devido a insuficiência de recursos por parte do Estado na manutenção das prisões e manicômios 

judiciários. 

Entender o papel da criminalização do “louco infrator” consiste em pensar no crime não 

como um problema psiquiátrico, mas sim essencialmente social. Fala-se, aqui, na aceitabilidade 

de determinados comportamentos pela sociedade e na limitação que as leis morais irão impor, 

culminando na tipificação, pelo sistema penal, das condutas consideradas nocivas e 

reprováveis. Assim, não só temos a forma taxativa e pormenorizada da conduta proibida, como 

também o princípio da legalidade das penas dispõe sobre a sanção aplicada no caso de infração 

à norma. Ocorrida a transgressão, surge, dessa forma, o momento de responsabilização penal, 

que irá depender do estado mental do infrator. Destarte, para que o infrator da lei seja 

considerado imputável penalmente, além da necessária caracterização da relação entre o 

comportamento do agente e a conduta descrita na legislação como ilícita, deve-se, também, 

observar seu estado de saúde mental e sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato. 

Diante disso, o indivíduo que apresenta comprometimento quanto ao entendimento do 

caráter típico e antijurídico de suas ações e/ou omissões – ou mesmo pelo fato de não conseguir 

autodeterminar-se em face desse seu entendimento – pode ser isento de pena quando da prática 

de crime, ficando sujeito, porém, ao instituto da medida de segurança. 

Nesse sentido, se constitui o objeto do presente estudo, que procura alinhar o instituto 

acima mencionado com questões envolvendo saúde e ética. 

E todo o exposto se constrói no sentido de que a medida de segurança no atual modelo 

aplicado não satisfaz seu propósito de proteção social e reinserção do indivíduo, pois cria um 

contexto que envolve, concomitantemente, aspectos penitenciários e outros ligados ao 

tratamento hospitalar. 

Assim, estabelecer um liame entre Psicologia e Direito é questão histórica e de difícil 

contexto, face ao nítido desequilíbrio na relação dada pelas políticas públicas e de defesa social 
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ao transtorno mental e ao comportamento agressivo.  

Consequência disso mostra-se a resposta jurídico-penal sancionatória, que traz a ideia 

de periculosidade dos indivíduos acometidos por algum transtorno mental, face ao seu 

enquadramento como portadores de comportamento violento. 

Abrangendo aspectos sobre a inimputabilidade penal, o presente estudo irá procurar 

delinear a conjuntura acerca do tratamento pseudo terapêutico nos estabelecimentos custodiais. 

Traçando-se um paralelo com o sistema carcerário e demonstrando-se, por conseguinte, toda a 

fragilidade das internações psiquiátricas no Brasil, esse artigo enfatiza que, embora de natureza 

diferenciada, tais estabelecimentos possuem estruturação similar e revelam todo um quadro de 

desassistência com os doentes metais que perdura por muito tempo. 

Busca-se, pois, demonstrar que tais internações podem revelar um lado mais obscuro e 

desumano do regime custodial, ainda pouco conhecido, mas que submete boa parte dos doentes 

mentais em regime de medida de segurança, revelando uma tendência contrária ao seu 

desiderato. Evidenciando uma população marginalizada pelo próprio sistema hegemônico de 

governo, os Hospitais de Custódia escondem sob o manto bioético e da medicina mental a 

possibilidade de internação intermitente, revelando, pois, aspectos de uma reclusão muitas 

vezes perpétua. 

Nesse sentido, através de premissas decorrentes da evolução penal em âmbito legislativo 

bem como sobre aspectos ligados à medida de segurança, procura-se entender o contexto no 

qual um indivíduo tem sua liberdade cerceada, interrompida compulsoriamente pelas 

internações psiquiátricas quando do cometimento de algum ilícito penal. Além do mais, abre-

se as portas do Hospitais de Custódia, apontando-se o lado crítico da Reforma Psiquiátrica, com 

o objetivo de que o leitor possa intimidar-se com a precariedade do sistema de saúde pública e 

ter conhecimento da forma como se dá a delinquência do “louco infrator”. 
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2. BASES HISTÓRICAS 

2.1. ASPECTOS INICIAIS 

 
Como bem se observou, o enquadramento do doente mental como sujeito isento de pena 

face ao delito penal praticado envolve, precipuamente, dois elementos. O primeiro deles 

mostra-se na própria tipificação legal do que pode ou não ser feito, bem como quais atos atentam 

contra um “bem maior”. Em sua descrição mais simples, trata-se da previsão penal daquilo que 

seja moralmente reprovável pela inteligência média e que, em razão de tal fato, passa a ser 

considerado um crime. 

 O segundo deles traduz-se na noção de reincidência do “louco infrator”. Ou seja, tem-

se aqui o conceito de periculosidade, que aborda a probabilidade de que esse indivíduo 

acometido por um transtorno mental volte a delinquir. 

 O grande problema é que a análise da periculosidade de um indivíduo denota alto grau 

de subjetivismo, de forma que ainda não exista um critério medidor confiável. Em sua ausência, 

o sistema de saúde pública recorre-se a estabelecimentos supostamente preparados para acolher 

essa nova parcela da sociedade, conhecidos por “promover” um tratamento terapêutico. 

 O que muitos não sabem é que o caminho até esses estabelecimentos é tortuoso e revela 

um descaso com os doentes mentais que vem, até mesmo, do seio parental. Se a própria família 

é capaz de renegar e cobrir de abusos um parente debilitado mentalmente, não se pode esperar 

que o Estado cumpra esse papel fraternal até mesmo porque a sociedade brasileira é marcada 

por um sistema corrupto de gestão, no qual se observa, muitas vezes, o desvio de finalidade da 

administração pública e proteção de interesse que não o coletivo. Destarte, uma vez inserido 

nesse sistema custodial, observa-se que sua permanência nele se mostra muito mais degradante, 

pois a sanção penal que ora se viu sob a face do instituto da medida de segurança configura-se, 

agora, na mais completa privação da liberdade. 

 Nesse sentido, a ideia de delinquência que outra hora se mencionou pode ser atribuída 

ao próprio ente estatal e ao regime econômico vigente, o que contribuiu para a aglomeração de 

camadas marginalizadas. 

Vejamos, pois, como se deu essa evolução. 
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2.2. TRANSTORNO MENTAL E CRIME 

2.2.1. O enquadramento das classes “marginalizadas” 

 
O Decreto-lei nº. 3.914, de 9 de dezembro de 19411, que trata da Lei de Introdução ao 

Código Penal, institui princípios básicos apresentados como regimentais desse diploma, de 

certo que, logo em seu início, procura definir os conceitos de crime e de contravenção penal. 

Não obstante o fato de nos remeter às formas restritivas de liberdade e à prisão simples 

para dar semântica aos institutos acima mencionados e estabelecer como resolutos seus objetos, 

o Código Penal, em seu Título III, aborda questões relacionadas à inimputabilidade penal 

quando da isenção de pena mesmo que praticado fato típico e antijurídico. Presentes, pois, todos 

os elementos caracterizadores do ilícito penal, com apenas uma exceção que fica a cargo da 

ausência de culpabilidade. 

Assim, dentre as pessoas que cometem crimes, o ordenamento jurídico brasileiro 

estabelece tratamento diferenciado aos denominados inimputáveis em decorrência de doença 

ou deficiência mental. 

Sucede que essas pessoas não recebem uma pena, pois ao tempo da ação ou omissão, 

não possuíam elementos cognitivos necessários para entender o caráter ilícito do fato delitivo 

perpetrado, ou mesmo de determinar-se em concordância com esse entendimento. 

No entanto, se, por um lado, são isentas de pena, por outro, essas pessoas são submetidas 

a tratamento psiquiátrico “obrigatório” – falando-se, aqui, num regime custodial compulsório, 

cujo cumprimento se perfaz por meio da chamada “medida de segurança”. 

O regime que institui a medida de segurança prevê o seu cumprimento tanto em 

Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico – HCTPs, como também em Alas de 

Tratamento Psiquiátrico – ATPs, sendo que estas localizam-se em presídios ou penitenciárias 

comuns. Como gênero de tais unidades podemos nos remeter aos Estabelecimentos de Custódia 

e Tratamento Psiquiátrico – ECTPs, que foram criados no Brasil por volta de 1920 e ficaram 

inicialmente conhecidos como “manicômios judiciários”. 

Como se verá em tópico específico destinado ao estudo dos Hospitais de Custódia e 

estabelecimentos afins, tem-se que sua configuração atual se reporta a um quadro de total 

desassistência. Além do número de leitos ser, em geral, menor do que a demanda, o que 

ocasiona uma dispersão desordenada de doentes mentais para “internação” provisória nos 

                                                      
1 Brasil. Decreto-lei nº. 3.914, de 9 de dezembro de 1941. Lei de Introdução do Código Penal (Decreto-lei nº. 
2.848, de 7-12-1940) e da Lei das Contravenções Penais (Decreto-lei nº. 3.688, de 3 outubro de 1941). [acessado 
em 17. Out. 2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3914.htm 
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presídios comuns, tem-se, também, aqueles indivíduos que cumprem o regime da medida de 

segurança em tempo superior, até mesmo, ao período máximo de pena cominada em abstrato 

para o delito praticado. 

Fala-se, pois, de uma população extremamente vulnerável, cujo diagnóstico de saúde 

mental é fornecido quase que exclusivamente em função do perfil socioeconômico dos agentes, 

bem como pelo seu histórico penal. 

A implicação que daí resulta é a total ausência de assistência em saúde mental, 

evoluindo, posteriormente, para um planejamento tortuoso das políticas públicas e 

penitenciárias. Nesse sentido, tratamentos inumanos foram utilizados, de forma que o regime 

asilar instituído no Brasil por volta da década de 30 estimulava, até mesmo, a indução à 

convulsão por meio da eletricidade para o tratamento de pessoas com esquizofrenia. O método 

ficou conhecido como “convulsoterapia” e o comportamento agonizante dos pacientes foi 

descrito com fidelidade na obra cinematográfica de Roberto Berliner2, que delineia a trajetória 

da médica brasileira Nise da Silveira. Nise se dedicou à psiquiatria e à Terapia Ocupacional, 

manifestando-se radicalmente contrária às formas agressivas de tratamento de sua época – tais 

como o confinamento em hospitais psiquiátricos, eletrochoque, insulinoterapia e lobotomia 

Em tal acepção, a criminalidade, especialmente aquela no tocante às pessoas que 

possuem alguma forma de transtorno mental, deve ser observada sob óptica de um fenômeno 

complexo, cujas bases do tratamento penal dado ao crime ainda são objeto de veementes 

contestações. 

Nesse sentido, uma investigação minuciosa é fundamental para entender todo o 

ambiente entorno à doença mental, seja considerando o estado socioeconômico, o envolvimento 

com drogas e as abordagens relacionadas à violência, ou mesmo “a funcionalidade do fracasso 

da prisão, especialmente no contexto atual das sociedades neoliberais globalizadas”3. 

Fato é que a problematização de aspectos relacionados à doença mental e ao crime 

vincula-se fortemente ao modelo político-econômico vigente em cada época. Nesse sentido, 

preleciona Tania Kolker que, “até fins do século XVIII (...) as formas punitivas adotadas 

respondiam à necessidade de formação, aproveitamento e/ou controle de mão de obra pouco 

qualificada, ou para a gestão de classes consideradas perigosas”4 – por sua marginalidade, e não 

apenas por sua criminalidade. 

                                                      
2 Nise: O Coração da Loucura. Direção: Roberto Berliner. Brasil. 2016, cor, 109 min. 
3 KOLKER, Tania. Psicologia Jurídica no Brasil. São Paulo: Ed. NAU. 2014, pág. 200. 
4 KOLKER, Tania. Ibidem. 2014, pág. 200. 
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Dessa forma, com o estabelecimento das bases do capitalismo, os que não se 

enquadraram na nova ordem econômica foram forçados à desocupação pela ausência de 

trabalho, aumentando de forma involuntária o número de mendigos e de pessoas sujeitas ao 

crime. 

A mudança radical no cenário econômico e a consequente criação dos hospitais em 

meados do século XVII implicaram na idealização de certos dispositivos para forçar a “massa 

carente” ao trabalho: fala-se aqui na “assistência, destinada aos pobres que possuíam 

capacidade laborativa, e na internação, destinada ao isolamento dos doentes venéreos, loucos, 

pobres sem domicílio, entre outros”5 – mas todos tendo em comum a incapacidade para o 

trabalho. 

Com a piora nas condições de trabalho, a massa de vagabundos, mendigos, criminosos 

e demais classes marginalizadas cresce exponencialmente, culminando na edição de leis com o 

intuito de forçar a população pobre à aceitação dos dispositivos instituídos – assistência e 

internação – bem como para garantir a punição daqueles que se recusarem ao trabalho. 

É nesse momento que, de acordo com Castel6, “a internação e a reclusão se igualam”. 

Destarte, o caráter precípuo de tal abordagem se mostra exclusivamente no sentido de retenção 

de todos que se mostrem contrários ao modelo econômico e/ou jurídico organizado, de forma a 

corrigi-los através do trabalho forçado. 

Ou seja, a “produção da delinquência” se mostra como evento de autoria dos próprios 

setores administrativos do Estado que, no empenho para manter sob domínio a mão de obra 

disponível e puni-la caso desviante, faz emergir novos sujeitos e cria, consequentemente, novos 

objetos de intercessão. 

É nesse mesmo sentido que Castel7 reporta-se a uma “zona de vulnerabilidade mais 

ampla, feita da instabilidade das relações de trabalho e da fragilidade dos vínculos sociais”, de 

modo a caracterizar a criminalidade “imposta” às classes marginalizadas, cuja implicação 

remonta ao fato de que as instituições criadas para gerir são as mesmas que instituem seu objeto 

de atuação: os delinquentes. 

De certo que a justificativa apresentada à sociedade era mascarada, de maneira a 

evidenciar a ameaça à ordem pública e a insegurança que populações ociosas e instáveis 

poderiam representar face à coletividade. Assim, “o emprego da designação ‘classe perigosa’ 

                                                      
5 KOLKER, Tania. Psicologia Jurídica no Brasil. São Paulo: Ed. NAU. 2014, pág. 201. 
6 CASTEL. Robert. As Metamorfoses da Questão Social: Uma Crônica do Salário. Petrópolis. Ed. Vozes. 1998, 
pág. 75. 
7 CASTEL. Robert. Ibidem. 1998, pág. 75. 
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que, em geral, é atribuída ao proletariado do século XIX, já é assumida pelas populações 

marginalizadas”8, vez que, segundo Castel, no período revolucionário havia na França dez 

milhões de indigentes, trezentos mil mendigos, cem mil vagabundos, cento e trinta mil menores 

abandonados e milhares de loucos. 

De maneira diferente, mas com mesma semântica, Foucault, em fim do século XVIII, 

emprega a expressão “sequestro das populações marginalizadas”9, para referir-se às instituições 

que têm como objetivo a vigilância e disciplina, através do controle do tempo, do corpo e do 

saber dos sujeitos a elas submetidos10, o que pode ser conferido em estudo aprofundado em 

obra de Coimbra e Nascimento11. 

Além do mais, Foucault faz ressalva para a manifestação dos primeiros rudimentos da 

Polícia12 e para a manifestação de um sistema complexo baseado na tríade justiça-polícia-

prisão13, na qual, segundo palavras do autor, “a plebe não proletarizada aparece aos olhos do 

proletariado como marginal”, justificando a denominada “classe perigosa” de Castel. 

Foucault ainda nos explica o motivo desse tratamento diferenciado, aludindo-se a um 

tempo em que as produções industriais surgem e implementam o acúmulo de riquezas, gerando, 

em contrapartida, a necessidade de segurança e promoção de instrumentos de controle social 

face aos trabalhadores descontentes aglomerados em armazéns e sob condições de trabalho 

insalubres, bem como pela alta probabilidade de revolta social e danificação de máquinas e 

ferramentas operacionais. 

Nesse sentido, Tania Kolker cita interessante passagem da obra de Foucault, que traduz 

o momento histórico vivido no século XIX, e que procura separar os sujeitos sociais em classes 

conforme atos de violência e delinquência. 

Assim, dispõe a autora que 
 

“já que a sociedade industrial exige que a riqueza esteja diretamente nas mãos não 
daqueles que a possuem, mas daqueles que permitem a extração do lucro, fazendo-os 
trabalhar, como proteger essa riqueza? Evidentemente por uma moral rigorosa: daí 
essa formidável ofensiva de moralização que incidiu sobre a população do século 
XIX”14. 
 

Foucault ainda complementa: (...) 

                                                      
8 CASTEL. Robert. As Metamorfoses da Questão Social: Uma Crônica do Salário. Petrópolis. Ed. Vozes. 1998, 
pág. 138-139. 
9 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. Petrópolis. Ed. Vozes. 1993, pág. 72. 
10 KOLKER, Tania. Psicologia Jurídica no Brasil. São Paulo: Ed. NAU. 2014, pág. 204. 
11 COIMBRA, Cecilia Maria Bouças; NASCIMENTO, Maria Livia do. O Efeito Foucault: Desnaturalizando 
Verdades, Superando Dicotomias. Rev. Psicologia, Teoria e Pesquisa, vol. 17, nº. 3, 2001. 
12 FOUCAULT, Michel. op. cit., pág. 72. 
13 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro. Ed. Graal. 1992, pág. 50-51. 
14 KOLKER, Tania. Ibidem. 2014, pág. 216. 
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“foi absolutamente necessário constituir o povo como um sujeito moral; portanto, 
separando-o da delinquência, portanto separando nitidamente o grupo de 
delinquentes, mostrando-os como perigosos não apenas para os ricos, mas também 
para os pobres, mostrando-os carregados de todos os vícios e responsáveis pelos 
maiores perigos15” (...) 
 

a fim de enquadrá-los como uma classe marginalizada em detrimento dos interesses 

econômicos. 

 

2.2.2. O papel do dispositivo disciplinar e o surgimento das prisões 

 
Os estudos de Tania Kolker sobre a “atuação dos psicólogos no sistema penal” procuram 

evidenciar de forma sistemática a ruptura das teorias mais conservadoras quanto ao tratamento 

penal dado ao crime. Segundo a autora, novas contribuições teórico-políticas somente irão 

aparecer a partir dos estudos de Foucault sobre as prisões, o que culminaria nas bases filosóficas 

e sociológicas para a criação da escola que viria a ser conhecida como Criminologia Crítica. 

Além do mais, todo esse diagrama seria reformulado a partir da reforma penal internacional e 

do “desenvolvimento da cultura dos direitos humanos”. 

Destarte, o que se pretende é desmitificar o fato de que todo o exame criminológico e, 

portanto, o crime em si, seja fenômeno natural. Nesse sentido, conforme prelecionam Castro16 

e Baratta17, “não é possível entender o acontecimento-crime sem levar em conta a ação seletiva 

e configuradora de carreiras criminais exercidas pelas agências de controle social”. 

Nesse seguimento, a partir da construção do sujeito moral pela sociedade industrial e de 

sua separação daqueles considerados delinquentes, observa-se a instauração de uma nova 

ordem jurídico-administrativa que irá culminar nas bases da noção de “infração”. 

A partir desse momento, o papel exercido por instituições de controle mostra-se 

diversificado, possibilitando a “vigilância contínua, a visibilidade permanente, a anonimidade 

do controle e a fixação dos indivíduos”. Ou seja, o dispositivo disciplinar que emerge da 

segregação entre seres morais e seres delinquentes implica em uma vigilância pautada na 

subjetividade individual, caracterizada por ser perpétua e ininterrupta. 

Tal diagrama, descrito por Bentham como parte da estrutura da máquina “panóptica”, 

ou simplesmente “disciplina” segundo Foucault, implicará na transformação das aglomerações 

                                                      
15 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro. Ed. Graal, 1992, pág. 132-133. 
16 CASTRO, Lola Aniyar de. A Criminologia da Reação Social. Rio de Janeiro: Ed. Forense. 1983. 
17 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: Introdução à Sociologia do Direito 
Penal. Rio de Janeiro: Ed. Revan, 1997. 
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consideradas perigosas em indivíduos organizados, manuseáveis, robotizados. Contudo, não se 

deve confundir a vigilância descrita em Foucault com os objetivos “racionais” almejados por 

Bentham e muitos de seus antecessores. 

Foucault nos explica que o poder disciplinar desfaz a necessidade de se combater a 

violência física com o poder de polícia em seu aspecto persecutório, empregando, antes disso, 

“mecanismos de ordem psicológica”. Ainda, nos esclarece que a punição dos criminosos não 

mais concentra-se como prerrogativa inderrogável do rei. Nesse novo estágio, é possível 

entender o papel do dispositivo disciplinar como um “direito da sociedade”18. Ou seja, o 

panóptico se disseminou, gerando a criação de uma Sociedade de Controle.  

Assim, “o prejuízo que um crime traz ao corpo social é a desordem que introduz nele. 

(...) para ser útil, o castigo deve ter como objetivo as consequências do crime. (...) [deve-se] 

calcular uma pena em função não do crime, mas de sua possível repetição”19. Logo, a pena deve 

visar não à ofensa passada, mas sim a desordem futura. 

Destarte, segundo Foucault, as classes dominantes instituíram um novo parâmetro 

jurídico-administrativo não porque era mais benéfico às populações gerenciadas, mas sim 

porque, quanto ao poder econômico, torna-se muito mais vantajoso vigiar que punir20. 

O que por vezes foi considerado dano ou ofensa agora cede lugar à noção de infração, 

de forma que não se tem mais o soberano lesado em sua autoridade; pelo contrário, a infração 

implica em ofensa ao próprio Estado. Resigna-se, pois, às ideias de acusado e vítima para dar 

lugar à lei e à sociedade. 

Quanto à pena, o tempo passa a ser sua principal medida de quantificação, consistindo 

sua forma predominante na suspensão temporária da liberdade. 

 

2.2.3. Psiquiatria e psicopatologia atreladas ao domínio jurídico 

 
Nos estudos da psicopatologia forense o quadro se agrava ainda mais: a doença mental 

passou a ser concebida como demoníaca21, de forma que a alienação foi compreendida como 

uma insuficiência ou descontrole até início do século XIX. A partir de então, cria-se o conceito 

de culpabilidade – nullum crime sine culpa, vez que a pena somente pode ser imputada a quem, 

                                                      
18 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: História da Violência nas Prisões. Petrópolis. Ed. Vozes. 1993, pág. 85 
apud KOLKER, Tania. Psicologia Jurídica no Brasil. São Paulo. Ed. NAU. 2014, pág. 207. 
19 FOUCAULT, Michel. Ibidem. 1993, pág. 92. 
20 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro. Ed. Graal. 1992, pág. 130. 
21 COHEN, Cláudio. Medida de Segurança – Uma Questão de Saúde e Ética: Bases Históricas da Relação entre 
Transtorno Mental e Crime. São Paulo. Cremesp. 2013, pág. 28. 
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agindo com dolo ou culpa, e merecendo juízo de reprovação, cometeu um fato típico e 

antijurídico. 

A delineação da função histórica das prisões tem como razão de existir o criminoso, e 

encontra em Foucault e Castel a diferenciação entre as várias formas de assistir e/ou punir 

empregadas aos doentes e demais classes marginalizadas. É nesse sentido que se afirma que as 

teorias conservadoras sobre o crime somente assumem perspectiva diferente quando dos 

estudos foucaultianos e da estruturação das bases da escola conhecida atualmente como 

Criminologia Crítica. 

Trata-se de uma época marcada por intensas revoltas bem como pela disseminação da 

cultura de subversão popular, atribuída por muitos historiadores como um quadro de 

“revolucionarismo endêmico”22 

Conforme leciona Tania Kolker, “aparecem no período diversos estudos sobre as massas 

e sua tendência a agir criminosamente, por contágio e irracionalmente, levada por impulsos do 

momento”.  A autora ainda complementa: (...) 

 
“aumentam as riquezas e a produtividade, crescem as cidades, mas, como sempre, o 
enriquecimento de poucos se faz com a espoliação e a segregação dos demais. A 
mecanização das fábricas vai deixando sem trabalho inúmeros artesãos que antes 
figuravam entre os trabalhadores mais qualificados, engrossando ainda mais o 
contingente de indigentes. Armazéns, celeiros e fábricas são saqueados, máquinas são 
destruídas, as multidões tomam as ruas e a massa trabalhadora começa a mostrar cada 
vez mais maior capacidade de organização. Crescem a indigência e a criminalidade, 
inflamando as discussões cobre o crime e o tratamento dos criminosos, e a penalidade, 
antes vista como uma reação à infração, passa a funcionar como um meio de agir sobre 
o comportamento e as disposições do infrator”23. 
 

A partir desse momento, o que se observa é que o fracasso das prisões em não conseguir 

corrigir os criminosos dará margem à interpretação de que a reincidência do delinquente se 

reporta em culpa própria, até culminar na idealização de que se trata de um “efeito natural”. 

 Foucault, por exemplo, dispõe que “o efeito da delinquência produzido pela prisão se 

torna problema do delinquente, ao qual a prisão deve dar uma resposta adequada”24. 

Assim, a partir do momento em que a prisão se reestrutura como meio de prevenir novos 

crimes e evitar a reincidência, aspectos ligados à culpabilidade do agente criminoso passam a 

ser foco dos novos estudos. Nesse aspecto, Foucault nos lembra que as novas premissas da 

pesquisa se perfazem em torno da vontade intrínseca do agente delinquente, sendo considerada 

                                                      
22 HOBSBAWM, Eric John Ernest. A Era das Revoluções: Europa 1789-1848. São Paulo. Ed. Paz e Terra. 1998, 
pág. 127. 
23 KOLKER, Tania. Psicologia Jurídica no Brasil. São Paulo. Ed. NAU. 2014, pág. 210. 
24 FOUCAULT, Michel. Resumo dos Cursos do Collége de France. Rio de Janeiro. Ed. Jorge Zahar. 1997, pág. 
31. 
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pela sociedade suas virtualidades e o que elas representam em lugar aos atos efetivamente 

cometidos. Nasce, pois, o conceito de periculosidade, consideração essa tomada atualmente 

como um critério ímpar na evidenciação do transtorno mental em diagnóstico prévio. O autor 

ainda nos elucida que a sequência lógica de tais fatos levam a uma modernização das técnicas 

de controle e repressão pelos aparelhos administrativos e policiais e, agora, não mais se julga o 

crime com o objetivo de apontar o seu autor, mas sim procura-se esmiuçar os motivos que o 

levaram à prática do delito. 

Ou seja, a partir de agora o infrator deve ser considerado de acordo com a sua 

“periculosidade”, o que implica ser, o julgamento, não mais um ato decisório apenas do 

magistrado, mas sim um ato deliberatório de todo um corpo profissional treinado e estruturado 

para melhor “corrigir” o desvio de conduta do réu. Doravante, dessa situação emerge a 

“medicina mental e terapêutica” como corpo lateral à justiça, ficando ao seu cargo a 

investigação sobre a responsabilidade e periculosidade do agente, bem como se o mesmo se 

encontrava em estado de loucura quando do cometimento dos fatos, elaborando, ao final, 

diagnósticos e prognósticos para a vigilância do comportamento do indivíduo infrator. 

Destarte, a partir do século XVIII, estabelece-se uma colaboração entre a medicina e a 

justiça. “Esta parceria, tão importante para o destino do infrator quanto para o futuro dessas 

duas instituições, fará nascer uma nova esfera de competência – a perícia, um novo saber – a 

psiquiatria, novos estabelecimentos”25 – as prisões, os asilos e os manicômios judiciários, e 

uma nova necessidade de distinguir o louco do criminoso. Nesse sentido, como nos primeiros 

anos os loucos infratores só eram punidos quando comprovada a sua intenção de causar dolo e 

sua permanência com as famílias era permitida por lei, as perícias só deviam responder se o 

imputado cometeu a infração em estado de demência. Em tal contexto, Tania Kolker nos ensina 

que, no entanto, “com a reforma da lei – que acaba com a exclusão recíproca entre discurso 

punitivo e o discurso terapêutico – e a consolidação do poder psiquiátrico – que além de ocupar-

se da esfera do patológico, atribui-se também o controle do anormal”26 –, as perícias passam, 

também, a avaliar a periculosidade e a capacidade de adaptação dos infratores. 

 

 

                                                      
25 KOLKER, Tania. Psicologia Jurídica no Brasil. São Paulo. Ed. NAU. 2014, pág. 212. 
26 KOLKER, Tania. Ibidem. Ed. NAU. 2014, pág. 212. 
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3. SAÚDE MENTAL E PERDA DA LIBERDADE 

3.1. DA SAÚDE MENTAL 

 
Diante do já exposto, pode-se concluir, com confiabilidade e em números expressivos, 

que os transtornos psiquiátricos representam crescente ônus ao sistema de saúde, gerando, como 

um de seus reflexos, a criminalização do doente mental. 

Conforme preleciona Muray27, tais transtornos são responsáveis por “14% da carga 

global de doença, destacando-se entre as patologias aquelas decorrentes do uso de substâncias 

psicoativas, as psicoses, entre outras”. 

Quando aplicado à realidade nacional, o estudo da criminalização do doente mental pode 

ser retratado em números alarmantes. Nesse sentido, o Infopen28 divulgado em dezembro de 

2014 constatou que, nos últimos 14 anos, a população do sistema prisional brasileiro teve um 

aumento de 167,32%, muito acima do crescimento populacional observado na mesma época. 

De fato, esse aumento, por si só, não retrata os transtornos psiquiátricos, englobando o sistema 

prisional como um todo. No entanto, pode ser hábil a caracterizar a política criminal 

hegemônica dos agentes públicos e, por consequência lógica, basta traçar os liames da relação 

que se estabelece entre a doença mental, o crime e o encarceramento. Isso ocorre porque, 

conforme afirmam Crump29 e Stone30, tal relação é complexa e associada a diversas variáveis. 

Tal afirmação encontra sustentação nos estudos de Angemeyer e Dietrich31, quando estes 

analisam a crença popular de que os doentes mentais são os “protagonistas das mais terríveis 

agressões” ou mesmo quando os dependentes químicos e os doentes mentais surgem na esfera 

criminal como agente imprescindível na gênese de um delito. 

Taborda, Telles e Costa32 usam, com efeito exemplificativo, o caso de um paciente 

                                                      
27 MURAY, Christopher; LOZANO, Rafael; NAGHAVI, Mohsen; FLAXMAN, Abraham; EZZATI, Majid; 
SHIBUYA, Kenji; SALOMON, Joshua. Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 
21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. [on line]. The Lancet. 
2012. [acesso em 09 de outubro de 2016]. Disponível em: http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(12)61689-4/fulltext 
28 Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN. Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias – INFOPEN. [on line]. 2014. [acesso em 09 de outubro de 2016]. Disponível em: 
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/infopen_dez14.pdf 
29 CRUMP, Casey; SUNDQUISTS, Kristina; WINKLEBY, Marilyn. Mental Disorders and Vulnerability to 
Homicidal Death: Swedish Nationwide Cohort Study. BMJ. 2013, pág. 346-563. 
30 STONE, Michael. Criminality and Psychopathology. Journal of Practical Psychiatry and Behavorial Health. 
1997, pág. 146-155. 
31 ANGERMEYER, Mattias; DIETRICH, S. Public Beliefs About and Attitudes Towards Peopple with Mental 
Illnes: A Review of Population Studies. Acta Psychiart Scand. 2006, pág. 113-163 apud TABORDA, José Geraldo; 
TELLES, Lisieux; COSTA, Gabriela de Moraes. Medida de Segurança – Uma Questão de Saúde e Ética: A 
Reforma da Atenção Psiquiátrica e a Criminalização do Doente Mental. Cremesp. 2013, pág. 100. 
32 TABORDA, José Geraldo; TELLES, Lisieux; COSTA, Gabriela de Moraes. Ibidem. pág. 100. 
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esquizofrênico que, sob comando alucinatório, mata ou agride de forma violenta um membro 

de sua família. Nesses casos, a legislação penal vigente submete tais indivíduos à medida de 

segurança para que este, em tese, seja subjugado a um tratamento adequado em hospital forense. 

A partir daí tais pacientes somente serão liberados quando forem declarados “não perigosos”. 

Os mesmos autores também chamam a atenção para o perfil daqueles submetidos à 

penitenciária comum. Nesse sentido, esses prisioneiros apresentam elevada e diversa 

prevalência de psicopatologia: desde transtornos de personalidade, parafilias, abuso de 

substâncias psicoativas, retardo mental e reações de ajustamento a doenças mentais graves, 

como esquizofrenia, transtorno bipolar e depressão maior. Para Fazel e Danish33, esse quadro 

clínico representa cerca de 14% dos detentos com doenças mentais graves, considerando-se um 

contexto global. Em estudo realizado em São Paulo em 2008, esse índice era de 12%, cuja 

discrepância de um índice de apenas 2% mostra-se preocupante se comparado com o nível 

mundial acima mencionado. 

Mas como podemos justificar esse aumento significativo da psicopatologia no sistema 

carcerário? A resposta encontra fundamento na própria institucionalização e forma de 

tratamento fornecida pelo sistema governamental. Nesse sentido, alguns autores falam num 

movimento de desospitalização de forma a culminar numa política de desinstitucionalização e, 

por consequente, no aumento do número de doentes mentais no sistema prisional. 

Assim, nesse contexto, existe toda uma política, seja Estatal ou mesmo da própria 

sociedade, de que o “louco que comete crime” deve ser preso. Logo, dessa situação podemos 

encontrar duas consequências práticas. Na primeira delas, a internação hospitalar é substituída 

pela carceragem como forma de contenção do paciente. Taborda, Telles e Costa34, por exemplo, 

falam na situação dos doentes mentais gravemente perturbados, de forma que a própria família 

se sente ameaçada e se socorre do sistema prisional por não encontrar apoio no sistema de saúde 

pública. A segunda delas diz respeito ao indivíduo que não consegue ser internado e tratado e 

termina por cometer um delito contra terceiro. Nesse caso, o óbice ao tratamento se dá, quer 

seja pelas restrições à internação voluntária ou mesmo pela ausência de leitos em hospitais. 

Além do mais, trabalhos recentes têm surgido de forma a corroborar essa ideia. Podemos 

                                                      
33 FAZEL,Seena; DANESH, John Danesh. Serious Mental Disorder in 23 000 Prisoners: A Systematic Review of 
62 Surveys. [on line]. The Lancet. 2012. [acesso em 09 de outubro de 2016]. Disponível em: 
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(02)07740-1.pdf 
34 TABORDA, José Geraldo; TELLES, Lisieux; COSTA, Gabriela de Moraes. Medida de Segurança – Uma 
Questão de Saúde e Ética: A Reforma da Atenção Psiquiátrica e a Criminalização do Doente Mental. Cremesp. 
2013, pág. 100. pág. 101-102. 
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destacar os estudos de Fuller Torrey35, indicando a existência três vezes superior de doentes 

mentais em prisões em relação aos hospitais psiquiátricos. Esses números representam a 

realidade norte-americana – Estados Unidos – e comprovam que “a prevalência de doenças 

mentais graves na população prisional subiu de 6,4%, em 1993, para 16%, em 2010”. O autor 

ainda completa: “em 1995 havia um leito psiquiátrico para cada 300 americanos; atualmente 

essa proporção é de um leito para 3.000 indivíduos (...) prevalecendo a ideia de que as prisões 

americanas se tornaram os novos hospitais psiquiátricos”. 

Para Taborda, Telles e Costa36, no Brasil, a situação é ainda mais agravante. Em 2013 

eram cerca de 6.000 doentes mentais graves para cada leito psiquiátrico. 

Dos dados expostos pode-se concluir o objeto do presente capítulo. Trata-se, aqui, da 

importância que políticas públicas de saúde com ênfase na prestação de cuidados agregam valor 

à questão da saúde mental. Doravante, abordar-se-á premissas contundentes ao instituto da 

medida de segurança, desde seu papel como sanção penal, percorrendo todos os seus 

pressupostos, até culminar na privação de liberdade do doente mental. Não obstante, em tópico 

específico sobre a inimputabilidade penal, será desmembrada toda a relação existente entre o 

Direito Penal e a bioética clínica voltada ao estudo das psicopatologias, abrindo-se espaço para 

a Reforma Psiquiátrica bem como ao entendimento conferido pelo Superior Tribunal Federal. 

 

3.2. PREMISSAS SOBRE SANÇÃO PENAL E MEDIDA DE SEGURANÇA 

 
 A Medida de Segurança vem prevista no Código Penal e destina-se aos infratores 

considerados inimputáveis ou semi-imputáveis. Ou seja, trata-se de instituto aplicável àquelas 

pessoas que, ao momento do delito, apresentavam “comprometimento da capacidade de 

entender o caráter ilegal de seu ato ou de determina-se de acordo com seu entendimento”37. 

 Justamente pelo fato de tal instituto vir acompanhado da previsão de sua aplicabilidade 

quando do acometimento de algum transtorno mental é que o diploma penal autoriza a 

substituição da pena pela medida de segurança. Nesse sentido, é fundamental que tenhamos em 

mente a distinção entre as espécies de sanção penal. 

                                                      
35 TORREY, Fuller; KENNARD, Sheriff Aaron; ESLINGER, Shariff Don; LAMB, Richard; PAVLE, James. 
More Mentally Ill Persons Are in Jails and Prisons Than Hospitals:  A Survey of the States. National Sheriffs 
Association and Treatment Advocacy Center. [on line]. 2010. [acesso em 09 de outubro de 2016]. Disponível em:  
http://www.treatmentadvocacycenter.org/storage/documents/final_jails_v_hospitals_study.pdf 
36 TABORDA, José Geraldo; TELLES, Lisieux; COSTA, Gabriela de Moraes. Medida de Segurança – Uma 
Questão de Saúde e Ética: A Reforma da Atenção Psiquiátrica e a Criminalização do Doente Mental. Cremesp. 
2013, pág. 100. pág. 103. 
37 ROSA, João Ladislau. Medida de Segurança: Uma questão de Saúde e Ética: Introdução. Cremesp, 2013, pág. 
04. 
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 Segundo Fernando Capez, 
     

“pena é sanção penal de caráter aflitivo, imposta pelo Estado, em execução de uma 
sentença, ao culpado, pela prática de uma infração penal, consistente na restrição ou 
privação de um bem jurídico, cuja finalidade é aplicar a retribuição punitiva ao 
delinquente, promover a sua readaptação social e prevenir novas transgressões pela 
intimidação dirigida à coletividade”38. 

     
 De acordo com esse conceito, observamos nítido esforço da legislação nacional quanto 

à recuperação do agente. Embora saibamos que o sistema prisional não tenha conseguido atingir 

o seu objetivo, a pena deve trazer a ideia de um indivíduo ressocializado, de modo que se torne 

possível a sua reinserção ao convívio social, restabelecido e apto a se adequar a uma vida longe 

da criminalidade. 

 Além do mais, a pena traz em si determinadas características, que se mostram por meio 

dos princípios da legalidade, pessoalidade, proporcionalidade e inderrogabilidade. Nesse 

sentido, o Código Penal é taxativo, e a imposição de uma pena requer expressa previsão no 

texto legal. Não obstante, somente se aplica à pessoa do condenado bem como deve manter 

proporcionalidade ao crime praticado, ideia que vem consagrada nas obras de Beccaria39 – Dos 

Delitos e Das Penas – e que se legitima na Carta Magna no inciso XLVI do seu artigo 5º40. Mas, 

sem dúvida, a maior remissão que podemos fazer é à expressa previsão em lei, que culmina no 

princípio da legalidade, esculpido no artigo 1º do Código Penal41 e no artigo 5º, inciso XXXIX 

da Constituição Federal. 

 Por fim, o artigo 32 do Código Penal prevê três espécies de pena, falando-se em privação 

da liberdade, na privação de direitos ou mesmo no seu caráter pecuniário estampado na multa. 

Ainda, seguindo esse raciocínio, o Código Penal dispõe em seus artigos seguintes sobre os 

regramentos quanto à privação de liberdade, estipulando, pelo caráter do delito praticado, o 

regime inicial – fechado, aberto ou semi-aberto – a ser cumprido. 

 Por outro lado, partindo do pressuposto de que a sentença penal condenatória possui 

efeitos penais e extrapenais, tem-se na reabilitação do agente sua restituição ao status quo ante. 

O instituto da reabilitação visa facilitar a readaptação do condenado, permitindo-se o 

desempenho de certas atividades, políticas e civis, das quais foi privado em decorrência da 

condenação. 

                                                      
38 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. São Paulo. Saraiva. 2014, v. 1: parte geral, pág. 357. 
39 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. São Paulo. Edipro. 2015. 
40 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. [acessado em 17. Out. 2016]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
41 Brasil. Decreto-lei nº. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. [acessado em 17. Out. 2016]. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm 
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 É a partir desse momento que o estado de saúde mental do agente passa a ser considerado 

diante a prática de um delito. Isso ocorre, pois, o Código Penal prevê expressamente todas as 

condutas tipificadas como crime, e para cada uma delas uma sanção correspondente. Assim, 

uma vez provados o nexo causal, a materialidade dos fatos bem como a prova de autoria, ao 

agente que praticou certo ilícito penal é culminada uma pena especificamente prevista para o 

caso em tela. No entanto, se esse agente é acometido por algum transtorno mental e não possui 

o total discernimento de entender o caráter ilícito do fato praticado, haverá a tipificação penal, 

mas, nesse caso, o indivíduo será isento de pena e submetido à medida de segurança. 

A medida de segurança tem previsão legal nos artigos 96 a 99 do Código Penal e trata-

se de sanção penal imposta pelo Estado-juiz aos inimputáveis – artigo 26, caput, do Código 

Penal. Nesse sentido, “visa à prevenção do delito, com a finalidade de evitar que o criminoso 

que apresente periculosidade volte a delinquir”42. 

 Conforme leciona Júlio Mirabete,  
 

“a medida de segurança não deixa de ser uma sanção penal e, embora mantenha 
semelhança com a pena, diminuindo um bem jurídico, visa precipuamente à 
prevenção, no sentido de preservar a sociedade da ação de delinquentes temíveis e de 
recuperá-los com tratamento curativo”43. 

 
 Convém mencionar que o ordenamento jurídico nacional adotou o sistema “vicariante” 

quanto à aplicação da Medida de Segurança. Nesse sentido, em oposição ao sistema “duplo 

binário”, não é possível a aplicação cumulativa de pena e medida de segurança. A escolha 

fundamentada por um dos institutos deve ser clara. 

 Vale ressaltar, ainda, que, para que se aplique a medida de segurança para os 

inimputáveis ou semi-imputáveis – com a devida recomendação do perito – dever haver a 

presença cumulativa de dois pressupostos. 

 Em caráter precípuo, podemos destacar elementos comuns à aplicabilidade da pena. 

Refere-se, aqui, aos princípios da taxatividade e da legalidade, já mencionados anteriormente. 

Ou seja, é preciso que o fato praticado pelo agente seja definido como crime e, portanto, 

reportar-se à noção de tipicidade e de antijuridicidade. 

 O segundo pressuposto a ser observado mostra-se diante a “periculosidade do agente”. 

“Aqui, na verdade, a periculosidade do sujeito é a potencialidade para praticar novas ações 

lesivas ou danosas e revela-se pelo fato de o agente ser portador de doença mental”44. 

                                                      
42 ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Manual de Direito Penal. São Paulo. Saraiva. 2008, pág. 128. 
43 MIRABETE, Julio Fabrini. Manual de Direito Penal. São Paulo. Ed. Atlas. 2007, v. 1: parte geral, pág. 375. 
44 SCALQUETTE, Rodrigo Arnoni. Direito Penal: Parte Geral. São Paulo. Ed. Atlas. 2010, v. 5, pág. 96. 
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 Isso posto, o artigo 96 do Código Penal elenca duas espécies de medida de segurança. 

A primeira delas traduz-se em seu caráter de detentivo e consiste na internação em hospital de 

custódia e tratamento psiquiátrico – antigo manicômio judiciário, tema que será tratado mais a 

fundo no tópico referente à Reforma Psiquiátrica. 

 Nesse sentido, o Código Penal dispõe em seu artigo 97 que a internação será obrigatória 

quando a pena for de reclusão; ao inverso, será facultativa caso a pena cominada seja de 

detenção. Ademais, essa internação será por tempo indeterminado e perdurara até que cesse a 

periculosidade do agente, o que deverá ser comprovado mediante perícia médica. Por fim, 

durante a internação em exame, a análise pericial supramencionada deverá ocorrer após um 

prazo mínimo, que varia entre um e três anos; no entanto, o juiz que lhe compete prover a 

execução da ação em apreciação poderá reduzir esse prazo, desde que por decisão 

fundamentada, com fulcro no artigo 176 da Lei de Execução Penal. 

 Uma vez inexistente vaga em hospital de custódia, o Supremo Tribunal Federal já fixou 

entendimento de que o agente não poderá ficar recolhido em cadeia pública, sob pena de 

constrangimento ilegal. 

 Consoante ensinamento de Fernando Capez45, 
 

“o internado será recolhido em estabelecimento dotado de características hospitalares 
– artigo 99 do CP. Na falta de vaga, a internação pode dar-se em hospital comum ou 
particular, mas nunca em cadeia pública; inclusive, o Supremo Tribunal Federal já se 
manifestou pela possibilidade de internação em hospital particular”46. 

 
Dessa forma, constitui constrangimento ilegal a manutenção de réu destinatário da 

medida de segurança em estabelecimento inadequado por inexistência de vaga em hospital. 

 Nucci47 também preleciona a incompatibilidade da medida de segurança com o presídio 

comum, defendendo que “se o agente for colocado em estabelecimento prisional comum, sem 

qualquer tratamento, cabe ‘habeas corpus’ para fazer cessar o constrangimento”. 

Isto porque a falta de vagas, para tratamento psiquiátrico, em estabelecimento adequado 

não pode, jamais, impor ao condenado uma privação de liberdade em regime fechado, sob pena 

de afrontar-se o princípio da legalidade. 

Adverte, ainda, Julio Mirabete48, com base na jurisprudência predominante nos nossos 

                                                      
45 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. São Paulo. Saraiva. 2014, v. 1: parte geral, pág. 409. 
46 Brasil. Habeas Corpus 64.494-5-SP, 2ª T., Rel. Min. Aldir Passarinho, j. 25/11/1986, unânime, DJU 27/02/1987, 
p. 2953. 
47 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal – Parte Geral e Especial. São Paulo. Ed. Revista dos 
Tribunais. 2006, pág. 529. 
48 MIRABETE, Julio Fabrini. Manual de Direito Penal. São Paulo. Ed. Atlas, 2007, v. 1: parte geral, pág. 355/356. 
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tribunais, que “constitui constrangimento ilegal sanável inclusive pela via do ‘habeas corpus’ o 

recolhimento de pessoa submetida a medida de segurança em presídio comum”. Conclui o autor 

que na absoluta impossibilidade, por faltas de vagas, para internação, deve-se substituir o 

internamento pelo tratamento ambulatorial. 

 Quanto à segunda espécie de medida de segurança, trata-se de procedimento de caráter 

restritivo e que consiste na sujeição do agente a tratamento ambulatorial. Nesse sentido, o 

agente permanece em liberdade, devendo comparecer periodicamente ao ambulatório a fim de 

que sejam ministrados os medicamentos adequados – artigo 96, II do Código Penal. 

 Nessa modalidade prevista, o tratamento ambulatorial é recomendável para o agente que 

pratica determinado delito punido com detenção. Assim como na modalidade detentiva, aqui 

também vigora o entendimento de que o tratamento deverá perdurar por tempo indeterminado, 

até que reste averiguada a cessação da periculosidade, o que deverá ser comprovado mediante 

perícia médica. Ademais, durante o tratamento, o exame da cessação de periculosidade ocorrerá 

após um prazo mínimo que varia entre um e três anos; porém, por exceção, o juiz da execução 

poderá reduzir este prazo, fundamentando a sua decisão49. 

 Convém ressaltar que alguns doutrinadores defendem que, mesmo quando o agente 

comete um crime apenado com reclusão, existe, em certos casos, a possibilidade de não ser 

apenado, configurando-se somente o tratamento ambulatorial. 

 Nessa linha de raciocínio podemos destacar as ideias de Christiano Santos. Para o autor, 
 

“a partir do crescimento dos estudos psiquiátricos contrários à internação para a 
maioria dos casos – a cultura antimanicomial – passaram os expertos a sugerir 
tratamentos ambulatoriais para autores de crimes apenados com reclusão, mas sem 
violência ou grave ameaça à pessoa, como se dá nos crimes de furto, por exemplo. Os 
julgadores, então, têm passado a considerar tal hipótese, mormente com base na 
função curativa da medida de segurança”50. 
 

 O que podemos apreender de todo o exposto é que, assim como na aplicação da pena no 

processo penal, na medida de segurança o réu também está sujeito a um processo regular, no 

qual restam-lhe as garantias constitucionais esculpidas no inciso LV do artigo 5º - princípio do 

contraditório e da ampla defesa. 

 Porém, quando da prolação da sentença penal temos a chamada absolvição imprópria, 

com fundamento no artigo 386, parágrafo único, inciso III do Código de Processo Penal51, o 

que culminará na aplicabilidade do instituto da medida de segurança e tentativa de recuperação 

                                                      
49 SCALQUETTE, Rodrigo Arnoni. Direito Penal: Parte Geral. São Paulo. Ed. Atlas. 2010, v. 5, pág. 97. 
50 SANTOS, Christiano Jorge. Direito Penal: Parte geral. Rio de Janeiro. Ed. Elsevier. 2007, pág. 140. 
51 Brasil. Decreto-lei nº. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. [acessado em 17. Out. 2016]. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm 
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do infrator acometido por transtorno mental. 

 Em tais termos, podemos observar, que a Medida de Segurança não possui caráter 

punitivo. Conforme leciona João Ladislau Rosa52, tal instituto visa “eliminar a periculosidade 

do agente, por meio de assistência aprimorada à saúde mental, de forma que se trate e não venha 

a reincidir, resguardando a si próprio e a ordem social”. 

 Nesse sentido, a Medida de Segurança traduz-se numa resposta jurídico-penal 

sancionatória, que traz a ideia de periculosidade do agente e que reflete em paradigmas de 

proteção. Em tal aspecto, nota-se que, em tese, os agentes acometidos por algum tipo de 

transtorno mental estão protegidos pelo diploma penal, bem como pela Lei nº 10.2016/200153 

que instituiu a Reforma Psiquiátrica em âmbito nacional. No entanto, a enumeração de um rol 

de direitos fundamentais desses pacientes ocorre somente em domínio legislativo. Na prática, 

tem-se uma população marginalizada, desassistida e vitimada pelo preconceito. 

 Destarte, o desiderato do presente estudo é justamente enfatizar os aspectos históricos 

da relação entre transtorno mental e crime, aludindo-se ao plano teórico de proteção legislativa 

até mesmo à realidade da política estatal adotada nos hospitais de custódia e tratamento 

psiquiátrico. 

 Não obstante, o presente estudo também se mostra como forma de denúncia. Isso ocorre, 

pois, aos olhos da população, o instituto da medida de segurança reserva-se à impunibilidade 

dos “loucos infratores”. Contudo, esquecem que se trata de uma realidade onde os pacientes 

são totalmente esquecidos, e que a inimputabilidade não é forma de deixar impune determinado 

agente, até mesmo porque a política criminal dos agentes públicos é hegemônica no sentido de 

que muitos desses pacientes cumprirão medidas drásticas, por vezes com internação “perpétua”, 

sem o devido tratamento e acumulados em locais insalubres. 

 Por hora, resta o flagrante desrespeito aos direitos humanos de tais pacientes, o que se 

procura ser evidenciado pelos números apresentados e cenários descritos, até culminar no 

levantamento realizado por Débora Diniz em 2011 que revelou, em âmbito inédito, a 

precariedade dos hospitais de custódia em nível nacional. 

 Ao tempo desse Censo muito se falou sobre as más condições do sistema. João Ladislau 

                                                      
52 ROSA, João Ladislau. Medida de Segurança: Uma questão de Saúde e Ética: Introdução. Cremesp, 2013, pág. 
04. 
53 Brasil. Lei nº. 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. [acessado em 17. Out. 2016]. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10216.htm 
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Rosa54, por exemplo, remete-se a tal estudo ao mencionar que “um quarto da população em 

tratamento psiquiátrico nos 23 hospitais de custódia e três alas de internação analisados cumpria 

medida de segurança com periculosidade cessada, com decreto de desinternação, internação 

sem processo judicial ou ainda com benefício de desinternação progressiva”. O autor ainda 

completa: (...) 

 
“irregularidades na desinternação desses pacientes contribuem para outro obstáculo 
nesse processo, que é a falta de leitos nos hospitais de custódia, há muito tempo sem 
condições e espaço para atender ao número crescente de encaminhamentos pela 
Justiça. Quando isso ocorre o paciente entra em uma ‘lista cronológica’ de vagas para 
os hospitais de custódia. Enquanto espera, a maioria vai para um presídio comum. Só 
no Estado de São Paulo, a ‘lista cronológica’ teria cerca de mil indivíduos – por volta 
do ano de 2011 – tratados como imputáveis e sem assistência apropriada, população 
numericamente próxima a de internados. São pessoas que precisam de cuidado 
especial do poder público, mas que vivem sob o manto da falta de assistência e 
abandono”. 
 

 No entanto, o autor destaca que esse não é único obstáculo enfrentado pelos portadores 

de transtorno mental. Nesse sentido, cerca de 54% dos internados já tinham sido atendidos na 

rede pública antes de praticar algum deito. Ou seja, a precariedade mostra-se em todo o sistema 

de saúde pública, que se revela ineficaz para diagnosticar situações de risco envolvendo 

pacientes com transtornos mentais graves. De outro modo, também se destaca o gigantesco 

número de infratores que não são identificados como portadores de transtornos mentais e que, 

nesse sentido, cumprem pena em presídios. Dessa forma, o Censo elaborado por Débora Diniz 

alude que entre 12% e 14% dos detentos sofrem de doença mentais graves. Isso, no Brasil, 

significaria cerca de 70 mil indivíduos em condição irregular, uma vez considerada a população 

carcerária nacional em torno de 560 mil agentes. 

 Por fim, o que salta à vista é que se trata de uma população composta em sua grande 

maioria de vitimados por condições sociais precárias, objeto de comportamento familiar 

agressivo, violentados, desempregados, desamparados de forma econômica e emocional. São, 

pois, membros de uma sociedade que têm no encarceramento o único meio viável de 

sobrevivência face ao descaso familiar e/ou estatal, culminando na rubrica da medida de 

segurança como “prisão dos menos favorecidos”. Sem meios alternativos de tratamento, 

acabam por vagar em internações eternas. 

 Diante de tais premissas, enfatiza-se o modo como tais agentes perdem o livre arbítrio, 

e mesmo sua liberdade, até culminar no encarceramento, revelando a oposição existente entre 

o direito humano básico de serem tratados com respeito que têm os portadores de transtorno 

                                                      
54 ROSA, João Ladislau. Medida de Segurança: Uma questão de Saúde e Ética: Introdução. Cremesp, 2013, pág. 
06. 
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mental e a política pública nacional vigente quanto ao modo de os tratar face ao ato delitivo. 

 

3.3. DA LIBERDADE DE AGIR 

 
Conforme visto anteriormente, pode-se constatar que a aplicabilidade da medida de 

segurança face o encarceramento de uma população portadora de transtorno mental remete-se 

a um problema de caráter eminentemente social. Não se trata de questões atinentes à psiquiatria, 

mas sim da gestão de política pública a ser adotada diante tal situação. Isso porque, em sede de 

campo teórico, tem-se conferidas inúmeras proteções, inclusive em âmbito constitucional. Na 

prática, entretanto, a realidade é inversa, e o que se nota, ao observar o tratamento conferido 

aos portadores de transtorno mental que cometeram certo delito, é o total abandono social, 

familiar e estatal. 

Dessa forma, tais agentes são confinados em hospitais de custódia, ou mesmo 

encarcerados em sua literalidade, cumprindo, na maior parte dos casos, sanções perpétuas. Isso 

posto, confere-se que tais indivíduos são submetidos a condições degradantes, esquecidos sob 

“amparo” de um tratamento infindável e marginalizados pela população “normal” e ignorante 

por pensar que todo doente mental necessariamente cometerá algum crime. 

Tais premissas nos levam à assertiva de que as polêmicas e incertezas em torno da 

conduta e do regramento aplicados à perda da liberdade face ao transtorno mental alude a 

tempos remotos – o que pode ser conferido ao se tratar das bases históricas do instituto da 

medida de segurança. 

Não obstante, o próprio agente estatal trata do problema como um ciclo vicioso, pois, 

ao invés de conferir tratamento adequado aos doentes mentais age com descaso e repúdio, o 

que gera um sistema de acumulação desses indivíduos em situação problemática. Dessa forma, 

a medida de segurança que deveria constituir-se em meio de reinserção do indivíduo, acaba por 

não atingir sua finalidade social na medida em que deixa os pacientes em estado pior do que 

aquele inicial. E a semântica é bastante clara: não se pode exigir melhora significativa num 

estado de saúde se o tratamento condicionado para tal é ineficaz ou oposto ao desejado. 

Destarte, a forma como o Estado manuseia o problema e o próprio descaso social são 

fatores determinantes para uma política de ausência de amparo e generalização de uma classe 

marginalizada. 

O resultado mostra-se numa prisão indireta, cujo o título de internação terapêutica não 

confere veracidade aos fatos, de forma que o louco infrator é submetido a um tratamento 

custodial no qual tem sua liberdade cerceada. 
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O conceito de liberdade é abstrato e, portanto, de difícil definição. Em sua compreensão 

mais aceita tem-se o ser individualizado, com liberdade pública, em clara oposição ao Estado. 

 Essa noção começou a ganhar novos contornos somente a partir do final do século 

XVIII, momento em que, segundo Cohen55, a liberdade passou a ser qualificada a partir de 

outras virtudes – destacando-se a justiça e a igualdade. Segundo o autor, “esta mudança social 

foi acompanhada pelo desenvolvimento de novas formas de organização da sociedade e do 

surgimento de regimes políticos até então inéditos”. 

O autor também destaca que essa liberdade somente ganhou contornos universais em 

1948 através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dispondo que “todas as pessoas 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos (...) e são dotados de razão e consciência e devem 

agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”. 

 Mas qual seria a óptica valorativa da expressão “liberdade” quando nos referimos aos 

portadores de doenças mentais? Várias podem ser as acepções de tal vocábulo: um ato de 

propriedade, uma aceitação e estruturação de determinados valores (...) entre outras. Mas, sem 

dúvida, o conceito que ora se aborda remete-se à sua ideia clássica de ir e vir. Ou seja, é este 

tipo de liberdade dada pelo Estado que será questionada, encontrando-se nítida oposição entre 

a liberdade imposta pela justiça e o quadro clínico de saúde mental daqueles submetidos à 

medida de segurança. 

 Mas falar na liberdade dos criminosos doentes mentais, seja no aspecto da 

imputabilidade penal ou mesmo nas garantias inerentes aos direitos civis e que, por conseguinte, 

envolve questões atinentes à capacidade civil, implica reflexão direta sobre o livre arbítrio do 

“louco infrator”. 

 Isso ocorre pela visão deturpada feita pela sociedade de que todo portador de transtorno 

mental está fadado ao cometimento de determinado ilícito penal e, portanto, veiculador de 

comportamento agressivo e violento. Logo, os doentes mentais, justamente pelo 

comprometimento que sofrem quanto ao seu discernimento, são enquadrados como sujeitos 

perigosos. 

 Não obstante, a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 201556, que institui a inclusão da pessoa 

com deficiência, trouxe polêmicas alterações ao Código Civil no tocante à capacidade. Em sua 

                                                      
55 COHEN, Claudio. Transtorno Mental e Perda da Liberdade: Saúde mental e Perda da Liberdade Cremesp. 
2013, pág. 23. 
56 Brasil. Lei nº. 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência). [acessado em 17. Out. 2016]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm 
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alteração mais controvertida, foram revogados os incisos do artigo 3º do Código Civil57 – Lei 

nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – que tratava da incapacidade absoluta quanto aos atos da 

vida civil. Nesse dispositivo podia ser encontrado o enquadramento dos portadores de doença 

mental, numa alusão à ausência do necessário discernimento para a prática de tais atos. 

 Mas em que o intitulado Estatuto da Pessoa com Deficiência guarda relação com a 

medida de segurança? Por óbvio, sua relação com os doentes mentais é autossuficiente. No 

entanto, as repercussões do referido Estatuto podem ser sentidas na esfera da bioética clínica 

na medida em que ele passa a agrupar todo tipo de deficiência em um único conceito, sem 

diferenciar os acometimentos físicos e mentais. 

 Num primeiro momento o referido diploma legal demonstra a intenção de inclusão 

social, mas, num estado posterior, inclina-se a revelar toda a construção histórica de tendência 

de tratamento único às classes marginalizadas. Por mais que o diploma seja inovador, não 

podemos deixar de tecer críticas ao fato de que, aos seus “olhos”, deficiente físico e mental são 

englobados como um só gênero para fins de valoração social e acessibilidade. 

 Mas não é nesse sentido que devemos observar o indivíduo portador de transtorno 

mental. Deve-se sim ser considerada sua capacidade de ter “livre arbítrio” e de estabelecer um 

juízo de valoração quanto à escolha de decisões livres e a forma com esse indivíduo porta-se 

frente a ela. Isso não quer dizer que se trate de uma capacidade plena; o que importa é que ela 

está presente e que, assim como os demais membros da sociedade, os doentes mentais têm 

garantido o direito à liberdade. 

Destarte, surge o conceito de periculosidade, que ganha especial relevância no contexto 

das medidas de segurança e que se mostra ineficaz ao propósito do instituto, vez que revelada 

sua fragilidade quanto à avaliação e constatação de um determinado agente ser considerado ou 

não perigoso. Isso ocorre em razão de ser uma tarefa dotada de alta carga subjetiva, revelando 

certo juízo de reprovabilidade quanto aos doentes mentais, sem que exista qualquer critério 

científico apto a conferir segurança jurídica quando da aludida aferição. 

 Nesse sentido, observa-se que a presença de comportamentos antissociais em momentos 

específicos não implica tratar certo indivíduo como possuidor de uma doença ou transtorno 

considerado perigoso. Logo, não deveria ter a medida de privação de liberdade por simples fato. 

 Mas há outras complexidades quando se avalia essa periculosidade. Até mesmo por se 

tratar de instituto comum à psicologia forense e às ciências criminais, o que por si só indica a 

                                                      
57 Brasil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. [acessado em 17. Out. 2016]. Disponível em: 
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necessidade de maior articulação entre o ordenamento jurídico – Justiça – e questões 

envolvendo saúde mental. 

 Logo, a privação da liberdade deve vir condicionada a uma série de requisitos, dentre 

eles a presunção de inocência bem como a igualdade material, vez se tratar, a liberdade, no 

poder que o cidadão tem de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Logo, 

como é o Estado quem concede a liberdade de ir e vir, é também ele quem poderá suprimi-la. 

 Cohen58, ao citar Kant59, estabelece que 
 

“o homem está submetido às leis da natureza – determinismo – e, ao mesmo tempo, 
às leis da liberdade moral. Isto significa dizer que o homem é um ser fadado ao 
determinismo da natureza e ao mesmo tempo livre enquanto ser pensante e livre para 
criar suas próprias regras”. 

 
No entanto, essa liberdade deve ser entendida como algo transcendental, que pode ser 

“suprimida” em determinadas condições, como é o caso da prática de certo ilícito penal para 

que se restaure a ordem social. 

 Não obstante, frente às questões atinentes aos agentes portadores de doença – transtorno 

– mental, a supressão do direito de liberdade possui fundamentação diversa. Aqui, ao ser 

considerado o direito de ir e vir, deve-se ter por escopo a proteção desse indivíduo “perigoso” 

como necessidade imediata. 

 Cohen60 complementa ao dispor que 
 

“no Brasil, são consideradas perigosas as pessoas portadoras de algum tipo de doença 
mental que cometam um ato considerado antissocial. Esta avaliação se baseia na 
probabilidade de que esse indivíduo volte a cometer esse ato novamente (...) Logo, 
tem-se a medida de segurança em seu caráter preventivo; contudo, não igualitário”. 
 

 Para Mauro Gomes de Lima61, (...) 
 

“é possível ao homem exercer a liberdade, mas o desafio está em como efetivá-la. 
Somente Kant, em verdade, inspecionou e mostrou as condições de possibilidade da 
razão humana (...) mediante as antinomias da razão pura, demonstrando a 
impossibilidade não só da liberdade humana como de qualquer outra liberdade. Após 
Kant, a filosofia contemporânea a partir de Nietzsche não trabalha mais com conceitos 
ou pressupostos tais como a liberdade da ação (...) A liberdade é irrealizável e o que 
podemos é nos tornarmos mais capazes de agir com alguma auto-determinação. Mas 
tudo isso dentro de uma abordagem que escapa ao puro internalismo, posto que a mais 
recente filosofia analítica recolhe, processa e integra as contribuições das ciências 
cognitivas à inspeção puramente filosófica da razão e da ação”. 

                                                      
58 COHEN, Claudio. Transtorno Mental e Perda da Liberdade: Saúde mental e Perda da Liberdade Cremesp. 2013, 
pág. 32. 
59 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. 3ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 1994. 
60 COHEN, Claudio. Transtorno Mental e Perda da Liberdade: Saúde mental e Perda da Liberdade Cremesp. 2013, 
pág. 33. 
61 LIRA, Mauro Gomes Aranha. Transtorno Mental e Perda da Liberdade: Da Suposta Liberdade de Agir. 
Cremesp. 2013, pág. 33/36. 
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 Nesse sentido, é possível afirmar que ao homem é conferida liberdade, por ser dotado 

da capacidade de ação intencional, capaz de raciocinar sobre a forma como autodetermina-se. 

Assim, tal fato é justamente o que responsabiliza o indivíduo no seio social e reflete sua 

imputabilidade quanto aos atos cometidos. 

 

3.4. ASPECTOS SOBRE A INIMPUTABILIDADE PENAL 

 
 A ideia do livre-arbítrio como elemento caracterizador da ilicitude do ato leva-nos ao 

conceito da inimputabilidade. Nesse sentido, o presente tópico tem como desiderato demonstrar 

a relação existente entre a imputabilidade penal e a doença mental, bem como evidenciar a 

forma como a política pública hegemônica aborda o assunto, desde seu contexto histórico até 

mesmo os dias atuais. 

 Indubitavelmente, parte-se da premissa de que o crime é uma ação humana culpável e, 

nesse sentido, o delito mostra-se carregado de forte elemento subjetivo, traduzido em sua 

essência como a vontade de delinquir do agente. Por exemplo, quando alguém mata outrem 

resta tipificado o crime do artigo 121 do Código Penal – homicídio, uma vez que ocorrido o 

atentado contra o bem jurídico “vida”. No entanto, se considerarmos que o agente autor do 

delito seja acometido por algum transtorno mental, é possível falar num segundo requisito – 

que não aquele da previsão legal do crime – para que a Medida de Segurança seja aplicável? 

 Por certo, somente a vontade do agente – o animus necandi no caso descrito – não 

bastaria para que o instituto em tela se concretizasse. Bem como a vontade de delinquir, deve 

ser observado, também, o entendimento do indivíduo acerca da prática criminosa, ou seja, a sua 

capacidade de determinar-se diante do ilícito penal. 

 Sendo assim, se não há livre-arbítrio e, portanto, fica evidenciada a ausência de controle 

do agente sobre seus atos, a reprovação do fato delituoso desaparece. O delito cometido não 

esvanece, mas sim a sua censura; nesse sentido, o agente é isento de pena, sendo-lhe aplicada 

outra sanção penal: a medida de segurança. 

 Como já visto, a medida de segurança é meio de defesa social, aplicável quando da 

pratica de um crime – tentado ou consumado, desde que fique corroborada a periculosidade 

social do agente, bem como a probabilidade de reincidência, sendo que seu cumprimento se dá 

em nível hospitalar ou meio ambulatorial. Tem por finalidade prevenir a reincidência da ação 

criminosa, assistindo o autor – custodiado – em seu tratamento. 

 Nessa condição o indivíduo é absolvido da prática do crime – absolvição imprópria, e 
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passa a ser considerado inimputável – ou semi-imputável, não podendo ser atribuída a ele a 

responsabilidade pela violação legal. 

 Assim, a aludida prevenção é centrada na cessação da periculosidade, obtida após 

regular perícia, de modo a permiti a reintegração do doente mental ao convívio social. 

 Vejamos, agora, como todo esse sistema é construído. 

 

3.4.1. A Imputabilidade e o Tratamento conferido pela Legislação Penal Nacional 

 
 É de relevante contexto o modus operandi de como a imputabilidade surgiu no Direito 

Penal pátrio, envolvendo todo seu contexto histórico até a sua forma diante da bioética clínica. 

 Nesse sentido, a primeira referência que temos do aludido instituto remonta às 

Ordenações Filipinas, antes mesmo das grandes navegações e do atracar da Coro Portuguesa 

em solo nacional. Ensinam alguns doutrinadores e especialistas da ciência médica, como é o 

caso de Marafanti, Pinheiro, Rigonatti e  Cordeiro62, entre outros, que não havia, nessa época, 

clara distinção entre crime e pecado. O que se observa é que o instituto se aplicava somente à 

certa parcela da população, notadamente aos menores de 17 anos. Assim, o indivíduo 

 
“não poderia receber a pena de morte natural, sendo conferida ao julgador a 
possibilidade de substituição de tal sanção por outra de espécie diversa. Não obstante, 
caso o agente tivesse entre 17 e 20 anos, ficava ao arbítrio do julgador a redução do 
castigo, levando em conta a circunstância em que o crime foi cometido, bem como o 
modo utilizado e as características inerentes ao agente criminoso”. 

 
Cerca de duzentos anos percorreram a contar de 1603 – data que nos remete às 

Ordenações supramencionadas – até a chegada da Constituição de 1824. Com a Independência 

do Brasil foi elaborado o Código Criminal do Império em 1830, rompendo-se com as tradições 

das Ordenações antes vistas. Com o referido diploma legal surgiu a idealização do “louco de 

todo gênero”, referindo-se ao indivíduo acometido por certo mal mental e que, por tal razão, 

deveria ser recolhido em estabelecimento próprio. No entanto, o aplicador da lei, segundo sua 

conveniência, também poderia determinar que o indivíduo fosse “entregue” à sua família, o que 

pode sugerir certo descaso ou mesmo imaturidade na forma de proceder estatal. 

Contudo, nesse momento já podemos apreciar salto significativo na história do 

tratamento dos doentes mentais. Isso ocorre, pois, o Código Penal do Império trouxe a previsão 

quanto ao fato de o “louco de todo gênero” não ser julgado criminoso, devendo apenas ser 

recolhido em instituição apropriada, o que se aproxima consideravelmente da teoria adotada 

                                                      
62 MARAFANTI, PEDALINO, RIGONATTI, RIBEIRO e CORDEIRO. Transtorno Mental e Perda da 
Liberdade: Inimputabilidade. Cremesp. 2013, pág. 48/49. 
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nos dias atuais. 

No entanto, deve-se fazer breve ressalva, vez que o Código em questão considerava os 

períodos de lucidez do indivíduo, momento este que deveria ser considerado conforme 

tratamento conferido aos criminosos “imputáveis”. 

Após a Proclamação da República, foi elaborado o Código Penal dos Estados Unidos 

do Brasil em 1890, sendo considerado um código que ‘já nasceu velho’, não correspondendo à 

realidade social do momento. 

 
“Nesse sentido, estabelecia que não eram considerados criminosos os menores de 
nove anos; os maiores e nove anos e menores de quatorze anos que não tinham 
discernimento; os portadores de imbecilidade nativa ou enfraquecimento senil; os 
privados totalmente de sentidos e inteligência, quando do cometimento do delito; e os 
surdos-mudos sem discernimento”63. 
 

Quanto aos doentes mentais, assim como no Código Penal do Império, aos incapazes 

era conferido tratamento no sentido de seu recolhimento em ambiente hospitalar adequado, ou 

mesmo a determinação do convívio com a família do indivíduo conforme conveniência 

apontada pelo juiz. No que tange aos incapazes, somente uma diferença era observada. Nesse 

novo modelo havia o requisito prévio que ponderava no sentido de que “a internação era 

baseada no risco representado pelo agente”. Destarte, a conveniência apontada não se dava mais 

de forma absoluta, de maneira a se romper com as bases tradicionais com o escopo de garantir 

a ordem pública e social. 

Por outro lado, por mais que associados, os conceitos de capacidade e imputabilidade 

revestem-se de semântica distinta. Ora, um aponta efeitos de caráter civil, bem como alude ao 

necessário discernimento para a prática de determinados atos. O outro, na ordem apresentada, 

amolda-se em termos atinentes à linguagem penal/criminal e, como tal, procura aplicar a ideia 

de discernimento – ou ausência dele –, ao fato típico, quando do delito praticado por doente 

mental. 

Se de um lado o conceito de capacidade viu-se em deslumbre com a elaboração do 

Código de 1890, o de inimputabilidade não observa tanta notoriedade positiva. Pelo contrário, 

a margem conferida pela legislação da época fez surgir embates calorosos e impasses de 

impunidade adentro dos Tribunais. Isso tudo por trazer à expressão “completa privação de 

sentidos e inteligência”, o que por si só é demasiadamente genérico e encontra grande 

dificuldade de aplicação na vida prática. Logo, periciar um indivíduo com essas características 

era bastante subjetivo, o que acarretava em arbitrariedades no sistema de saúde pública. 

                                                      
63 MARAFANTI, PEDALINO, RIGONATTI, RIBEIRO e CORDEIRO. Ibidem. 2013, pág. 50. 
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Ultrapassada tal fase, chega-se à era da Consolidação das Leis Penais, em torno de 1932, 

período esse que estabelecia a presunção absoluta de inimputabilidade para os menores de 

quatorze anos, independentemente de o fato ter sido praticado com lucidez ou prévio 

discernimento. 

No entanto, esse foi um período de intenso “crescimento” do número de acometidos por 

afecção mental, face as políticas estatais adotadas, fruto de toda uma ingerência histórica, 

conforme visto na introdução dessa obra. Com tantos “enfermos”, surge a necessidade de 

realoca-los, pois, as unidades destinadas ao seu tratamento já começam a sofrer com os aspectos 

da superlotação. Em tal acepção, o diploma consolidado passou a prever a internação em 

hospitais destinados ao público “comum”, e se mesmo assim houvesse necessidade, a 

internação em asilos públicos era permitida, como era o caso dos Estados que não possuíam o 

manicômio judicial. 

Além do mais, podemos destacar, em tal acepção, o Código Penal de 1940, que adota o 

critério biopsicológico como pressuposto da responsabilidade penal. A partir desse momento, 

tem-se a necessidade tanto de se diagnosticar a saúde mental do paciente, como critério de 

responsabilidade, como, também, faz-se mister a averiguação da faculdade de apreciação da 

criminalidade. Ou seja, tanto deve ser observado um conceito de cunho intelectual, para 

determinar se o agente conhece o caráter do ato ilícito praticado, bem como deve-se notar outro 

de caráter volitivo, que se traduz na forma de como esse agente determina-se frente a tal ato. 

Isso ocorre, pois, o Código Penal de 1940 tem a responsabilidade moral como 

pressuposto de responsabilização. Nesse sentido, a capacidade de entendimento e a liberdade 

de agir são pressupostos ínsitos ao autor do crime. No entanto, o mesmo diploma faz referência 

diferenciada aos “doentes mentais perigosos”. À sua criminalidade é determinado modo agir 

especializado, ficando, tais agentes, isentos de pena. Contudo, esses “doentes” não eram 

submetidos à nenhuma medida de segurança, ou qualquer outro meio de tratamento de custódia, 

salvo nos casos mais “graves” que envolviam a periculosidade “imediata”. O próprio 

anteprojeto do Código Penal de 1940, ao se reportar à ausência de um tratamento adequado, 

fala se tratar de uma anomalia, e que, para corrigir o problema, até o momento sem solução, 

instituiu a medida de segurança, que ao contrário da sanção-pena, não tem finalidade repressiva 

e que, em tese, não fere a intimidade do agente. 

Muito embora as medidas de segurança sejam aplicáveis depois que o fato em si já tenha 

sido praticado, é importante salientar que tal instituto foi concebido de maneira a ser medida 

preventiva. Mas como isso é possível? Teoricamente, as medidas públicas dotadas de caráter 
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preventivo objetivam que o “ilícito” não venha a ser cometido. No entanto, no caso dos doentes 

mentais, é praticamente impossível determinar quando e como um delito será praticado, ou até 

mesmo se ocorrerá. A mesma ideia pode ser adotada de forma similar aos indivíduos que não 

sejam acometidos por afecções mentais. No entanto, no caso específico apresentado, tais 

medidas objetivam a segregação do agente, de forma a separá-lo da sociedade e reeducá-lo com 

um tratamento condigno ao seu estado de saúde. 

A base de todo esse ordenamento diferenciado é que tais indivíduos são moralmente 

irresponsáveis; logo, não respondem de forma direta por seus atos. Não é o caso, por exemplo, 

de um indivíduo que comete o crime de homicídio sob forte emoção. Nesse caso, por mais que 

o agente esteja sob domínio de situação estranha e abalo emocional, ele é “normal” ao tempo 

do crime, tendo todos os meios de identificação do elemento subjetivo que irão avaliar sua 

conduta. 

Importante destacar o conto de ficção científica escrito por Philip K. Dick64 e publicado 

em 1956 – Minority Report. Toda a história é centrada numa cidade futurista, na qual os crimes 

dolosos contra a vida são prevenidos antes que eles ocorram. Tudo isso graças à um sistema 

que utilizava indivíduos sensitivos, chamados precogs – precognição – capazes de ver o futuro. 

Essa obra ganha relevante destaque na medida em que os meios de prevenção de crimes 

adotados nos dias atuais passam a ser questionados, demonstrando toda a fragilidade de um 

sistema e que dá margem à arbitrariedade. Obviamente, o preceito dos precogs é eficaz só em 

meio de ficção, mas conceitua de maneira fundamental o que vem a ser um método preventivo. 

Além do mais, apesar de moralmente irresponsáveis, os doentes mentais somente não 

respondem de forma direta. A forma de responsabilização é questionada na medida em que tais 

agentes permanecem durante anos além do tratamento “presos” nos hospitais de custódia. Trata-

se, pois, de uma liberdade viciada, em que os indivíduos são postos em condições de 

permanente degradação, sob o qualificativo de um tratamento eficaz ao seu quadro clínico. 

Pois bem, retomando o aspecto da consolidação das leis penais, quanto à internação, o 

Código do Império fundamentava sua decisão na conveniência do julgador. Já no Código 

Republicano observa-se a necessidade de segurança pública, enquanto no Código Penal de 1940 

temos a obrigatoriedade da internação face à presunção de periculosidade do doente mental. 

No entanto, muitas dessas disposições não permanecem nos dias atuais. Isso porque toda 

a parte geral do Código Penal de 1940 foi reformada em 1984, por meio da redação conferida 
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36 
 

pela Lei nº 7.20965. Pelas disposições constantes na norma supra, ao agente imputável é aplicada 

a pena, uma vez demonstrada a materialidade dos fatos e a prova de autoria. O inimputável, no 

entanto, é submetido à medida de segurança, restando-lhe a absolvição imprópria pelo delito 

praticado. 

O que podemos observar é que, mesmo com a Reforma de 1984, o critério de apuração 

da periculosidade do agente permanece o biopsicológico. Ou seja, a lei confere tratamento 

objetivo ao agente no sentido de ser reconhecida a tipicidade e antijuridicidade da conduta; no 

entanto, uma vez verificada a ausência de sanidade mental, tem-se a isenção de pena de forma 

que o fato não será imputado ao agente. 

 

3.4.2. Doença Mental e Nexo de Causalidade 

 
Conforme visto anteriormente, a aplicabilidade da Medida de Segurança pressupõe a 

verificação do critério biopsicológico, que consiste na inquirição da existência do transtorno 

mental, bem como na determinação do entendimento do agente e de sua autodeterminação face 

ao ato praticado. 

Segundo Marafanti66, entre outros, o termo 

 
“transtorno mental” é uma expressão utilizada pela Organização Mundial de Saúde na 
10ª edição da Classificação Internacional de Doenças e também pela Associação 
Americana de Psiquiatria na 4ª edição revisada do Manual Diagnóstico e Estatístico 
de Transtornos Mentais”. 
 

Segundo a autora, é possível observar, ainda, (..) 

 
“a existência de quatro categorias previstas no Código Penal Brasileiro (...) a saber: 
doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental 
retardado e perturbação mental da saúde”. 

 
A primeira das acepções, qual seja a “doença mental”, explicita, no campo do direito 

penal, todas as patologias graves da saúde mental. Tais patologias estão, geralmente, associadas 

à alienação mental, sendo imprescindível o comprometimento do juízo para que se configure, 

evidenciando as alucinações e delírios. Podemos mencionar para efeito exemplificativo as 

psicoses e as demências. 

O “desenvolvimento mental incompleto”, por sua vez, engloba toda uma categoria de 

                                                      
65 Brasil. Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Altera dispositivos do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal – e dá outras providências. [acessado em 17. Out. 2016]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7209.htm 
66 MARAFANTI, PEDALINO, RIGONATTI, RIBEIRO e CORDEIRO. Transtorno Mental e Perda da Liberdade: 
Inimputabilidade. Cremesp. 2013, pág. 54. 
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indivíduos menores de 18 anos e os surdos-mudos não “alfabetizados”. Entretanto, nesse 

conceito não se nota, necessariamente, a presença de transtornos mentais. Contudo, o indivíduo 

tem sua capacidade de avaliação dos fatos comprometida, revelando falsa percepção do 

entendimento. 

Diferencia-se do “desenvolvimento mental retardado”, pois, nesse último, temos 

situados os deficientes intelectuais. Trata-se de indivíduos oligofrênicos, entre outros mais, 

tendo em comum um déficit no processo de desenvolvimento mental e aprendizado. Marafanti67 

assevera que, nesses casos, a exigência de uma perícia é indispensável, pois é importante a 

avaliação do nexo de causalidade no caso concreto. Logo, é imprescindível a verificação se o 

retardo mental comprometeu a capacidade de entendimento do indivíduo. 

Chega-se, por fim, à “perturbação da saúde mental”, que se reporta à expressão utilizada 

com o escopo todos os transtornos mentais que não implicam ruptura do juízo de realidade. 

Diferentemente da doença mental, temos, aqui, transtornos mentais com um menor grau de 

comprometimento da saúde cognitiva do paciente. É o caso, por exemplo, dos transtornos de 

personalidade e das neuroses. 

Visto tais conceitos, o que se mostra relevante é observar se o agente era acometido por 

algum transtorno no momento da prática do crime. O próprio critério biopsicológico traz essa 

ideia de nexo de causalidade. Na prática, a verificação dessa condição de saúde mental não é 

de difícil constatação naqueles indivíduos portadores de “doença mental”. Isso ocorre porque 

os sintomas da doença são “exuberantes”, nítidos. Da mesma forma ocorre com os portadores 

de retardo mental. Contudo, quando se fala em “perturbação”, estabelecer o liame entre o 

delito/crime e a inimputabilidade é mais difícil. Isso ocorre pois tais indivíduos têm capacidade 

de entender quais fatos são contrários à moral e à norma, reportando-se à períodos da ausência 

de deliberação consciente quando o agente toma a decisão ilícita. Mesmo assim, em muitos 

casos, mesmo no momento decisivo o agente apresenta plena capacidade de entendimento. 

Esses casos exigem a consumação de uma perícia eficaz e sua ausência pode dar margem à 

arbitrariedade, bem como à erros graves do judiciário, culminando com a consequente perda de 

liberdade do “doente”. 

Essa capacidade de entendimento, conforme leciona o Mestre Nelson Hungria68, é 

definida como “a possibilidade ou a faculdade de compreender que o fato é reprovado pela 

                                                      
67 MARAFANTI, PEDALINO, RIGONATTI, RIBEIRO e CORDEIRO. Ibidem. 2013, pág. 55. 
68 HUNGRIA, Nelson, FRAGOSO, Heleno Cláudio. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro. Ed. Forense, 
1949, pág. 49. 
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moral jurídica, correspondendo ao elemento cognitivo da ação humana”. Marafanti69 

complementa tal entendimento aos estabelecer que “os elementos cognitivos e volitivos da ação 

humana são integrados (...) no entanto, como a lei distingue esses dois fatores, é necessário que 

o perito também o faça. Para analisar tal capacidade é importante pesquisar o nível de 

funcionamento intelectual, inteligência, abstração do pensamento, orientação, memória, 

atenção e alteração da sensopercepção – alucinações – e pensamento – delírios”. 

Por outro lado, a capacidade de autodeterminação é definida como a “capacidade de 

dirigir a conduta de acordo com o entendimento ético-jurídico, correspondendo ao elemento 

volitivo da ação humana”70. Segundo Hungria, “o mecanismo intelectual está perfeito; entanto, 

o agente é incapaz de agir conforme a razão, sendo escravo de impulso interno irresistível”. 

Nesses casos, a avaliação do agente torna-se muito mais difícil se comparada à capacidade de 

entendimento. Isso ocorre por força de elementos intersubjetivos, por ser algo ínsito ao agente. 

Logo, a perícia deve ter por fundamento a avaliação da capacidade de resistência do agente no 

cometimento do ato. 

 

3.4.3. Aspectos da Medida de Segurança e sua Relação com a Privação da Liberdade 

 
Quando se estuda o Direito Penal pátrio, pode-se observar que existem duas espécies de 

sanção penal no ordenamento jurídico, quais sejam, a pena e a medida de segurança. 

A primeira delas destina-se aos imputáveis e semi-imputáveis, conceito esse que 

engloba a “capacidade plena” do indivíduo quanto à forma de compreensão dos fatos bem como 

a maneira como ele comporta-se frente aos mesmos. Como visto acima, trata-se da capacidade 

de entendimento e da capacidade de autodeterminação, traduzidos no juízo cognitivo e no 

elemento volitivo. Assim, reconhecida a culpabilidade do agente, é feito o exame de tipicidade, 

incidindo a aplicação da sanção ao caso concreto. As penas possuem finalidade de reinserção 

social, por meio do método da prevenção geral e especial. Nesse sentido, uma sanção grave, 

mas ao mesmo tempo em proporção com crime praticado, é aplicada, de forma que outros 

indivíduos se sintam intimidados e não venham a cometer o mesmo ilícito. Além do mais, elas 

possuem caráter retributivo, sendo aplicadas por prazo determinado, levando-se em conta dois 

fatores: gravidade do delito e bem jurídico violado. 

Em contrapeso, a medida de segurança é destinada aos indivíduos inimputáveis – e em 

                                                      
69 MARAFANTI, PEDALINO, RIGONATTI, RIBEIRO e CORDEIRO. Transtorno Mental e Perda da Liberdade: 
Inimputabilidade. Cremesp. 2013, pág. 56. 
70 HUNGRIA, Nelson, FRAGOSO, Heleno Cláudio. Ibidem, pág. 49. 
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casos específicos, aos semi-imputáveis. Diferencia-se da sanção penal, sobretudo, por prever 

um tratamento curativo ao paciente, traduzindo-se em forma de prevenção especial. Tem por 

finalidade a cessação da temibilidade do agente, de forma que a prevenir a reincidência na 

prática do delito. Ainda, não é considerada pena, por não se tratar de sanção baseada na 

culpabilidade do agente, mas sim em usa insanidade mental bem como em sua periculosidade. 

Além do mais, sua aplicabilidade possui, ao menos em tese, período pré-fixado, indo de um a 

três anos de duração. 

Quanto ao prazo mínimo supramencionado, cabe ressaltar que se trata de assunto ainda 

bastante controverso no ordenamento jurídico pátrio. Isso ocorre, pois, alguns aplicadores do 

direito entendem que as regras de vedação às penas perpétuas – art. 5º, inciso XLII, da 

Constituição Federal – e de limitação em 30 anos do cumprimento de pena privativa de 

liberdade – art. 75 do Código Penal – são aplicáveis aos pacientes em medida de segurança. 

Ademais, se observarmos o art. 96 do Código Penal, é possível encontrar certa passagem 

normativa na qual subentende-se que o agente submetido à medida de segurança, não pode 

ultrapassar, pelo menos em tese, o período correspondente à pena máxima cominada para o 

delito cometido. Em termos exatos da legislação penal, “extinta a punibilidade, não se impõe 

medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta”. 

Mas os apontamentos feitos subsistem apenas em plano teórico. Nesse sentido, a 

ambiguidade decorre do próprio Código Penal. Tal fato se dá em razão da redação conferida ao 

art. 97 do diploma penal, que prevê que a internação ou o tratamento ambulatorial podem 

perdurar por tempo indeterminado. Dessa forma, os efeitos da medida de segurança 

sobrestariam apenas depois de averiguada a cessação da periculosidade do sujeito, que se dá 

mediante perícia médica. Em continuação, o referido exame médico-pericial deverá ser feito 

periodicamente, de modo a “realizar-se ao termo do prazo mínimo fixado” e repetido a cada 

ano. Não obstante, sua frequência pode ser alterada sempre que determinar o juiz da execução. 

A conclusão a ser extraída revela-se na possibilidade de a medida de segurança privar o 

indivíduo de sua liberdade perpetuamente, mesmo se tratando de uma modalidade de sanção 

que não consiste em “pena” propriamente dita. 

Acerca desse expediente de caráter perpétuo de que a medida de segurança se cerca, 

pode-se destacar alguns pontos que têm sido levantados. Um deles diz respeito à expressa 

previsão em lei, satisfazendo premissa constitucional consubstanciada no chamado “princípio 

da anterioridade legal”. Nesse sentido, a medida de segurança não feriria a Constituição Federal. 

Outros estudiosos da área, no entanto, já se reportam ao “princípio da igualdade”. Aqui, 
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o argumento ainda diz respeito ao tempo de cumprimento de pena. Segundo tal óptica, os 

doentes mentais inmputáveis ou semi-imputáveis são tratados de modo desigual se comparados 

aos imputáveis – estes sim apenados com privação da liberdade sob período de tempo 

determinado. 

Ainda na seara dos princípios, há quem destaque a “presunção de inocência”. Em tal 

contexto, o preceito argumentativo consiste na ideia de que o doente mental que permanece 

internado em medida de segurança acaba punido em razão da probabilidade de que volte a 

delinquir, e não em função da efetiva conduta praticada. 

Diante das questões apontadas, por meio do julgamento do Habeas Corpus 84.21971, o 

Supremo Tribunal Federal, com o Ministro Marco Aurélio como Relator, manifestou seu 

entendimento no sentido de 

 
“que a interpretação sistemática e teológica dos arts. 75 e 97 do CP e do art. 183 da 
LEP, deve fazer-se considerada a garantia constitucional abolidora das prisões 
perpetuas, ficando a medida de segurança jungida ao período máximo de 30 anos”. O 
Ministro ainda completa: “(...) observe-se a garantia constitucional que afasta a 
possibilidade de ter-se prisão perpetua. A tanto equivale a indeterminação da custódia, 
ainda que implementada sob o ângulo da medida de segurança. O que cumpre 
assinalar, na espécie, é que a paciente está sob a custodia do Estado, pouco importando 
o objetivo, há mais de trinta anos, valendo notar que o pano de fundo é a execução de 
título judiciário penal condenatória. O art. 75 do CP há de merecer o empréstimo dá 
maior eficácia possível, ao preceituar que o tempo de cumprimento das penas 
privativas de liberdade não pode ser superior a trinta anos. Frise-se, por oportuno, que 
o art. 183 da LEP delimita o período da medida de segurança, fazendo-o no que prever 
que esta ocorre em substituição da pena, não podendo, considerada a ordem natural 
das coisas, mostrar-se, relativamente à liberdade de ir e vir, mais gravosa do que a 
própria apenação. É certo que, o §1º do art. 97 do CP, dispõe sobre prazo da imposição 
da medida de segurança para inimputável, revelando-o indeterminado. Todavia, há de 
se conferir ao preceito interpretação teleológica, sistemática, atentando-se para o 
limite máximo de trinta anos fixado pelo legislador ordinário tendo em conta a regra 
primaria vedadora da prisão perpetua. A não ser assim, há de concluir-se pela 
inconstitucionalidade do preceito”. 
 

O Ministro Sepúlveda Pertence, acompanhando o Excelentíssimo Ministro Relator, 

ainda complementa o assunto de forma categórica: 

 
“(...) certo, diversamente de outras Constituições, tal como a de Portugal e da 
República de Cabo Verde, a Constituição brasileira não foi expressa ao disciplinar a 
limitação temporal das medidas de segurança. Nem por isso, se valeu do que a 
doutrina alemã denomina ‘silêncio eloquente’ (...) ao vedar as penas de caráter 
perpétuo, quis a Constituição de 1988 (art. 5º, XLVII, b) se referir às sanções penais 
e, dentre elas, situam-se as medidas de segurança”. 

 
Consolidando o entendimento, podemos encontrar no melhor da doutrina brasileira o 

                                                      
71 Brasil. Habeas Corpus 84.219, Relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 16.08.2005, Primeira Turma, 
DJ de 23.09.2005. 



41 
 

consenso de que “é constitucionalmente aceitável que, a título de tratamento, se estabeleça a 

possibilidade de uma privação de liberdade perpétua, como coerção penal (...) e, se a lei não 

estabelece o limite máximo, é o interprete que tem a obrigação de fazê-lo”72. 

Feito isso, cabe destacar, também, a precariedade do tratamento psiquiátrico oferecidos 

aos pacientes com algum tipo de transtorno mental e sob regime de medida de segurança. A 

forma de tratamento é tão degradante que o próprio Judiciário, em tentativa de solução paliativa, 

começou a prever certos “benefícios” que antes somente eram concedidos aos casos punidos 

com pena. Nesse contexto, pode-se encontrar, por exemplo, a extensão da prescrição executória 

aos submetidos à medida de segurança. Esse benefício era, anteriormente, destinado apenas aos 

imputáveis. No entanto, em decisão decorrente da interposição de habeas corpus em face do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, firmou-se o entendimento de que a medida de segurança, em 

qualquer uma de suas modalidades – internação ou tratamento ambulatorial – poder ser extinta 

pela prescrição. O resultado prático é observado no sentido de que não mais é necessário que o 

Código Penal disponha de maneira específica sobre a prescrição a reportar-se à medida de 

segurança. A partir de agora temos a aplicabilidade genérica do art. 109 do referido diploma, 

de sorte que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo 

de pena privativa de liberdade cominada. A única ressalva fica a cargo do que dspõe o parágrafo 

1º do art. 110, segundo o qual “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em 

julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não 

podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. 

Outro “benefício” que comumente passou a ser concedido diz respeito ao indulto 

natalino, regulado pelo Decreto nº 6.706, de 22 de dezembro de 2008 – com redações 

posteriores. O artigo 1º do referido Decreto traz um rol pormenorizado especificando todos os 

beneficiários do indulto aludido. Logo no inciso VIII podemos encontrar remissão aos 

submetidos à medida de segurança. Conforme se confere pela redação do dispositivo em 

questão, concede-se o indulto aos submetidos à medida de segurança que, até 25 de dezembro 

de 2008, tenham suportado privação da liberdade, internação ou tratamento ambulatorial por 

período igual ou superior ao máximo da pena cominada à infração penal correspondente à 

conduta praticada ou, nos casos de substituição prevista no art. 183 da Lei nº 7.210, de 1984, 

por período igual ao tempo da condenação, mantido o direito de assistência nos termos do art. 

196 da Constituição. 

                                                      
72 ZAFFARONI, PIERANGELI Manual de Direito penal Brasileiro – Parte Geral. São Paulo. Ed. Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 812. 
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Feita toda essa exposição, cabe observar que a complexidade do problema que envolve 

os sujeitos sob medida de segurança é gigantesca. Isso ocorre, pois, as controvérsias envolvendo 

esses pacientes residem em todo um regime governamental e na forma como se cuida do 

assunto. Por exemplo, atualmente pode-se notar parcela considerável de pacientes com 

transtornos mentais graves que, ao invés de submetidos à tratamento adequado e sob regime da 

medida de segurança, estão apenados e presos em unidades prisionais comuns. Nesse contexto, 

é possível concluir que parte do problema decorre de uma construção histórica, seja por 

equívoco das autoridades responsáveis ou mesmo da sociedade que enxerga um indivíduo 

marginalizado, na qual se tem um entendimento distorcido acerca da inimputabilidade do 

doente mental. Para tais pessoas, muitas vezes prevalece o entendimento de que a absolvição 

imprópria ocorrida nos casos dos inimputáveis configura situação de impunidade penal. No 

entanto, nada é observado, por eles, no sentido de que, muitas vezes, esses pacientes 

permanecem sob condições irregulares de “tratamento”, de maneira prolongada e quase que 

infindável. 

Destarte, em face de todo o exposto, a conclusão é clara no sentido de que muitos 

pacientes se encontram privados do direito de receber tratamento adequado contra a doença 

mental que lhes acomete. Além do mais, aspectos sobre a inimputabilidade acabam que, por 

um efeito de ciclo vicioso, privando tais indivíduos de sua liberdade – de ir e vir – sem oferecer 

formas alternativas de enfrentamento do quadro vivido. Muito avanço já pode ser observado, 

mas, ainda há muito o que ser implementado em termos de saúde pública, devendo os olhos se 

voltarem, sobretudo, à política criminal e penitenciária nacional bem como às formas de 

tratamento hospitalar-psiquiátrico. 

 

3.5. REFORMA PSIQUIÁTRICA E CRIMINALIZAÇÃO DO DOENTE MENTAL 

 
 Quando nos deparamos, anteriormente, com o ônus que os transtornos mentais 

psiquiátricos acarretam ao sistema saúde, tem-se que tal informação não foi jogada ao acaso. O 

campo que se preparava naquele momento é mais denso do que se imagina. Isso ocorre porque, 

para todo “ônus” é conferida uma forma de sua eliminação, pois conviver com um “problema” 

não se torna opção agradável. 

 Pois bem, em termos práticos, esse contexto impõe ao modelo de saúde pública uma 

reestruturação de sua organização, culminando na necessidade de uma reforma do modelo de 

assistência psiquiátrica. Esse “novo” modelo somente ganha reais contornos se considerarmos 

o contexto histórico e político no qual surgiu. 
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 Dito isso, pode-se concluir, em primeira análise, que as bases ideológicas da reforma 

psiquiátrica no Brasil remontam ao movimento internacional pela “reforma de atenção 

psiquiátrica” ocorrido em meados da década de 90. O que se percebe é que esse movimento, 

quando nacionalizado, liga-se ardentemente ao Partido Comunista Italiano e ao chamado 

“eurocomunismo” – uma espécie de variante democrática do comunismo em países europeus 

logo em seu surgimento. 

 Se até o atual momento não restou clara a ideia de como os doentes mentais – termo, 

aqui, utilizado de forma genérica – são tratados envolve questões políticas, que se frise desde 

então. É um campo vasto, que envolve história, política, economia, cultura, sociabilidade, 

educação e tantos outros assuntos correlatos. 

 Por exemplo, o movimento de reforma de atenção psiquiátrica em campo internacional 

funda-se nos acontecimentos políticos ocorridos a partir de 1968. Para se ter ideia da densidade 

a que me refiro, tal data é conhecida como “o ano que não terminou”. 

 Mas porque 1968 é um ano que entrou para a história? Vários acontecimentos ocorridos 

definiram os rumos da história. Tem-se, por exemplo, o assassinato de Martin Luther King, 

bem como o de Robert Kennedy; era o começo, também, da Guerra do Vietnã, um dos maiores 

conflitos armados ocorridos no Sudeste Asiático entre 1955 e 1975. Com esse conflito uma 

enxurrada de manifestações populares e estudantis fez-se surgir no seio social, rebelando-se, 

por oportuno, contra os regimes autoritários instituídos mundo afora. No Brasil, 

particularmente, o então presidente Costa e Silva estabelecia o AI-5, o quinto “ato institucional” 

emitido pelo regime militar brasileiro quando do Golpe Militar de 1964 e que ficou amplamente 

conhecido por sobrepor-se à Constituição de 1967 e estabelecer extensos poderes ao presidente 

e suspender várias garantias constitucionais. 

 Mas também era o momento do tão cobiçado “american way of life”, expressão bastante 

utilizada pela mídia para exaltar as diferenças na qualidade de vida entre os regimes capitalista 

e socialista. Nessa época, prevalecia a crença de que as pessoas poderiam expandir sua 

qualidade de vida, desde que houvesse determinação. Mas no fim, a ideia abraçada 

politicamente era a de superioridade da democracia americana, fundada na competição sem 

limites bem como no livre mercado. A modalidade de comportamento desse período traduz o 

ethos nacionalista, de forma que o mundo ocidental é “travestido” por uma modificação, em 

massa, dos costumes. Foi uma ruptura abrupta com o velho ser. Tinha-se um novo padrão 

musical, uma nova forma de se vestir, a pílula anticoncepcional era inventa e com ela uma 

liberdade sexual nunca antes vista; era o nascimento, também, “popularização” e intensificação 
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do uso de drogas. Mais que isso tudo, era momento de Guerra Fria. 

 Se, por um lado, o capitalismo era exaltado, as correntes de esquerda viviam um 

momento de crise de identidade. E como já afirmado, tudo que representa ônus não subiste; 

logo, a necessidade de mudança é óbvia, e novos paradigmas deveriam ser estruturados para a 

adaptação aos novos tempos. Taborda Telles e Costa73, por exemplo, afirma que a “rigidez 

dogmática stalinista não se coadunava com os novos ares, máxime que era muito difícil criticar 

a Guerra do Vietnã e defender a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, apoiar os tanques 

que sufocaram a Primavera de Praga”. 

 Nesse momento surge, então, o já mencionado eurocomunismo, que tinha por escopo as 

lutas populares e sociais, sempre em razão das “boas causas” para que não incorresse no fato 

de ser “declarado” abjeto às liberdades individuais. Se “fazer política” já é algo difícil, “boa” 

política então nem se fala, ainda mais naqueles tempos. 

 Se pegarmos o movimento internacional pela reforma da atenção psiquiátrica e inseri-

lo no contexto nacional, sua relação com o Brasil se mostra na medida em que “a luta pelo louco 

inseria-se na estratégia de luta geral da sociedade”74. 

 Assim, enquanto em parte da Europa e nos Estados Unidos e grupos comunistas e 

aliados se reestruturavam a tentativa de sobreviver aos novos tempos, na América Latina os 

blocos “de direita” dominavam o aspecto político, atrelados idelogicamente aos regimes 

militares. Se no comando era observada uma gestão nitidamente opressora, a militância pelos 

direitos humanos tornou-se, claramente, objeto de discurso e instrumento dos blocos 

comunistas e “de esquerda” afins. 

 Nesse contexto, foi lançado em 1973, em Bolonha, o chamado Manifesto do Movimento 

da Psiquiatria Democrática. Segundo prelecionam alguns autores “tal manifesto tinha por 

objetivo a desconstituição do aparato manicomial e dos hospitais psiquiátricos (...), pois, mesmo 

as propostas mais ousadas de transformação manicomial não eram mais que contemporizações. 

(...) Assim, pretendia-se negar a instituição psiquiátrica em seu conjunto de aparatos científicos, 

legislativos, administrativos, de códigos de referência cultural e de relações de poder”75. 

                                                      
73 TABORDA, José Geraldo; TELLES, Lisieux; COSTA, Gabriela de Moraes. Medida de Segurança – Uma 
Questão de Saúde e Ética: A Reforma da Atenção Psiquiátrica e a Criminalização do Doente Mental. Cremesp. 
2013, pág. 89. 
74 TABORDA, José Geraldo; TELLES, Lisieux; COSTA, Gabriela de Moraes. Medida de Segurança – Uma 
Questão de Saúde e Ética: A Reforma da Atenção Psiquiátrica e a Criminalização do Doente Mental. Cremesp. 
2013, pág. 89. 
75 AMARANTE, Paulo. Desinstitucionalização. Revista Saúde em Debate. 1990, pág. 77-80. 
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Amarante76, por exemplo, aborda a questão da desinstitucionalização, refletindo sobre 

seus aspectos éticos. Em seus estudos, traduz a assertiva de que tal processo gera novos atores 

sociais e uma gama de espaços para pensar e intervir nas questões de vida e saúde; por fim, 

resgata a complexidade do fenômeno, a ruptura do paradigma clínico e, sobretudo, uma 

manifestação ética que reconhece novos sujeitos de direitos, novas formas de subjetivação e 

luta contra a exclusão e intercede pela solidariedade e diversidade. 

A história caminha a passos curtos até culminar com a Lei Basaglia – Lei nº 180, editada 

na Itália em meados da década de 70. Confirmando a tendência antes vista quando do Manifesto 

de Bolonha, a Itália proíbe, em seu território, a construção de novos hospitais psiquiátricos, 

devendo-se utilizar somente aqueles já existentes. O resultado é devastador, abordada por 

alguns como verdadeiro desastre social, evidenciando até mesmo um alto índice de suicídios 

por transtornos mentais que beirava a cara dos 20% da população manicomial77. 

No Brasil, nessa mesma década, pode-se mencionar o encontro promovido pelo Instituto 

Brasileiro de Psicanálise de Grupos e Instituições – Ibrapsi. Esse congresso, ocorrido no Rio de 

Janeiro em 1978, procurou reunir as maiores mentes da época em termos de politização na área 

da saúde mental. Mas esse ano já trazia novos ares ao contexto nacional; vê-se, aqui, o fim do 

“ato institucional nº 5”, o que provocou uma “campanha” de reabertura política. O momento é 

histórico e marcado pelo retorno dos brasileiros que haviam sido cassados por crimes políticos 

durante a ditadura. 

Muitos autores destacam, também, ser um período marcado por movimentos 

reivindicatórios, sobretudo no campo da saúde mental. Muita atenção foi voltada ao tratamento 

conferido aos portadores de algum tipo de transtorno mental, de forma que as irregularidades 

e/ou arbitrariedades passaram a ser denunciadas. É importante destacar, por exemplo, o 

surgimento do Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental – MTSM, formado por um 

grupo de trabalhadores da área da saúde que, após se paralisarem objetivando melhores 

condições nos cuidados dispensados aos doentes mentais, foram demitidos e, a partir de então, 

fundaram um movimento próprio. 

Chega-se à década de 80 e, nela, novas premissas podem ser observadas, tanto na 

prática, como na forma conferida pelo legislador pátrio. Nesse sentido, tem-se a Constituição 

                                                      
76 AMARANTE, Paula.  Algumas Reflexões sobre Ética, Cidadania e Desinstitucionalização na Reforma 
Psiquiátrica. Revista Saúde em Debate. 1994, pág. 43-46. 
77 PALERMO, GB; SMITH, MB; LISKA, FJ. Jails versus Mental Hospitals: A Social Dilemma. Int. J. Offender 
the Comp Criminol. 1991, pág. 97-106 apud TABORDA, José Geraldo; TELLES, Lisieux; COSTA, Gabriela de 
Moraes. Medida de Segurança – Uma Questão de Saúde e Ética: A Reforma da Atenção Psiquiátrica e a 
Criminalização do Doente Mental. Cremesp. 2013, pág. 92. 
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de 1988, altamente guardiã em termos de direitos e garantias individuais. Nessa ocasião foi 

instituído o Sistema Único de Saúde. Pode-se encontrar, também, os primeiros passos com fim 

a alterar o modelo de assistência psiquiátrica, consubstanciado num projeto de lei que previa a 

extinção gradativa dos manicômios. Por não ser muito técnico, o projeto supra foi abandonado, 

até que, 10 anos depois, lhe sobreveio um novo, altamente conjecturado, transformando-se na 

Lei nº 10.2016 de 06 de abril de 2001. 

Essa Lei representa um marco na história nacional em relação ao tratamento 

psiquiátrico. Suas diretrizes são sólidas e dispensam qualquer exegese ao reconhecer o direito 

da pessoa portadora de transtorno mental. Contudo, não basta só o reconhecimento de certos 

direitos; no caso prático dos doentes mentais, é preciso custeá-los. Isso ocorre, pois, a política 

sanitária nacional, no modelo de assistência psiquiátrica desenvolvida pelo Ministério da Saúde, 

não prevê um centro de custeio condigno às necessidades. A consequência é lógica: um modelo 

assistencial que não fornece assistência. 

 

3.5.1. Lei nº 10.216/2001 e Rede de Atenção à Saúde Mental 

 
A Lei nº 12.216/2001 dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Surgiu da necessidade 

de uma ampla reforma no tratamento dispensado aos portadores de doença mental, implicando 

numa rede de atenção à saúde mental. 

Essa Lei enumera um rol de direitos destinados às pessoas acometidas por algum 

transtorno mental, e “trabalha” de forma a assegurá-los sem qualquer forma de discriminação 

quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, 

família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, 

ou qualquer outra. 

Nesse sentido, conforme dispõe em seu artigo 2º, parágrafo único, são direitos da pessoa 

portadora de transtorno mental (i) ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, 

consentâneo às suas necessidades; (ii) ser tratada com humanidade e respeito e no interesse 

exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, 

no trabalho e na comunidade; (iii) ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; 

(iv) ter garantia de sigilo nas informações prestadas; (v) ter direito à presença médica, em 

qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária; (vi) 

ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;  (vii) receber o maior número de 

informações a respeito de sua doença e de seu tratamento; (viii) ser tratada em ambiente 
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terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; bem como (ix) ser tratada, 

preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental. 

Ademais, “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” – artigo 3º. 

Contudo, apesar do extenso rol de direitos e da previsão de como se dará o 

desenvolvimento da política pública de saúde mental, essa Lei não tem sido cumprida em sua 

exatidão; isso ocorre, pois, há um descompasso entre o legalmente previsto e o que é realmente 

feito por meio das portarias ministeriais. 

Por exemplo, se observarmos o regime de atenção à saúde mental observar-se-á que dois 

dos recursos terapêuticos mais eficazes não foram inclusos: aborda-se, aqui, o tratamento 

ambulatorial e os hospitais de custódia. 

“O ambulatório de psiquiatria é o recurso mais utilizado e apropriado para o tratamento 

da maioria das doenças mentais. É fundamental na prevenção secundária e exerce importante 

papel na prevenção terciária dos pacientes crônicos. O hospital psiquiátrico, por sua vez, merece 

ter lugar de destaque numa rede abrangente, pois é o recurso ideal para o tratamento de pacientes 

crônicos que, em atendimento ambulatorial, tenham uma reagudização de seu quadro”78. 

Contudo, o atendimento em unidade psiquiátrica em hospital geral se mostra muito caro, 

de sorte que a Lei nº 12.216/2001 tem sido subvertida e em seu lugar têm sido aplicadas, 

progressivamente, portarias do Ministério da Saúde. 

Por exemplo, a Lei prevê a abertura de serviços comunitários à medida que vão sendo 

fechados leitos hospitalares psiquiátricos. Contudo, na prática pode-se observar a adoção de 

programas como o das residências terapêuticas, tudo por meio de portarias. O resultado mostra-

se na defasagem entre o número de leitos disponíveis e aquele que mostra os novos casos. 

Taborda, Telles e Costa, por exemplo, apontam o fechamento de cerca de 15.000 leitos por 

volta de 201379. 

  

                                                      
78 TABORDA, José Geraldo; TELLES, Lisieux; COSTA, Gabriela de Moraes. Medida de Segurança – Uma 
Questão de Saúde e Ética: A Reforma da Atenção Psiquiátrica e a Criminalização do Doente Mental. Cremesp. 
2013, pág. 97. 
79 TABORDA, José Geraldo; TELLES, Lisieux; COSTA, Gabriela de Moraes. Ibidem. pág. 98. 



48 
 

4. INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS INVOLUNTÁRIAS E COMPULSÓRIAS 

4.1. PREMISSAS ACERCA DOS HOSPITAIS DE CUSTÓDIA 

 
Ao longo de todo o caminho percorrido no presente artigo, até a elaboração deste tópico 

– destinado ao tratamento e evolução histórica das internações psiquiátricas, muito já foi falado 

sobre o caráter manicomial e asilar dos estabelecimentos psiquiátricos no passado. 

Assim, em momentos passados, se um indivíduo praticava determinado ato tipificado 

como crime e, por certo, entrava em conflito com a legislação, uma vez diagnosticado seu 

quadro de transtorno mental, era encaminhado para o tratamento de custódia. Muito diferente, 

na teoria, da forma de custódia adotada atualmente, nesse passado nem tão distante o objetivo 

era segregar o doente mental infrator da sociedade, pois sua suposta periculosidade poderia 

“abalar” os laços cultivados no convívio social. 

Com o Positivismo, tal panorama começa a se reinventar, de modo que o corpo jurídico 

nascente com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, com um certo “pé” na filosofia 

renascentista e incorporados tempos depois à realidade nacional, adquire um novo “expediente” 

e passa a melhor estrutura-lo. 

Como já visto, essa preocupação ganhou fôlego em razão dos movimentos de 

reestruturação da assistência psiquiátrica, introduzida no seio nacional por força do movimento 

internacional pela “reforma da atenção psiquiátrica – RAP”. 

No entanto, em que pese todo o empenho dispensado mundo afora, no Brasil esse 

contexto não ganha contornos bem definidos, vez que a realidade enfrentada nos Hospitais de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico costuma evidenciar uma “ficção de terror” que aborda o 

lado mais crítico da Medida de Segurança. Não por se tratar de um instituto sem validade; pelo 

contrário, o fato da corrente da inimputabilidade ser adotada pelo jurídico nacional é de extrema 

importância, o que reafirma estar-se caminhando na direção correta, apesar de a passos curtos. 

A crítica, no entanto, mostra-se em relação à face custodial dispensada aos doentes mentais, 

evidenciando, assim, um total despreparo dos órgãos gestores, ou mesmo a ausência de 

comprometimento destes com a causa, o que implica na marginalização de uma classe 

naturalmente tendenciada ao desprestígio. 

Desse modo, a vertente terapêutica da Medida de Segurança fica em segundo plano, e 

os Hospitais de Custódia, que deveriam abarcar um contexto de ressocialização, acabam por se 

constituir num “depósito” de indivíduos esquecidos sob o cumprimento de um “tratamento” 

eternizado. 
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Com base nisso, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo fez, em 

2014, uma vistoria nos três Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico do Estado, com o 

desiderato de expor as reais condições de tais estabelecimentos bem como se o seu papel de 

destaque na “saúde e assistência aprimorada” estava sendo cumprido. 

Vejamos, então, qual é o papel desses estabelecimentos, associando, sempre que 

possível, um parecer relacionado ao estudo realizado pelo Cremesp. 

 

4.2. HOSPITAIS DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO 

 
É indiscutível o impacto que a questão do transtorno mental e do instituto da medida de 

Segurança acarretam no seio social. Laura Helena Silveira Guerra de Andrade80, por exemplo, 

nos dá a real dimensão do problema, reafirmando a complexidade ora ensejada. Segundo a 

autora, “os transtornos mentais constituem cinco das dez principais causas de incapacitação no 

mundo, sendo a depressão responsável por 13% das incapacitações, o alcoolismo por 7,1%, a 

esquizofrenia por 4%, o transtorno bipolar por 3,3% e o transtorno obsessivo-compulsivo por 

2,8%. No computo geral, são responsáveis por 31% dos danos vividos com incapacitação”. 

Ribeiro, Vilela e Cordeiro81, complementam a assertiva, afirmando que “as doenças 

mentais evidenciam um conjunto de patologias tão sério e complexo que, muitas vezes, 

implicam diretamente na crítica, na coerência do pensamento e até mesmo na própria 

capacidade de autogoverno do indivíduo”. 

Nesse sentido, considerando-se todos os recursos terapêuticos disponíveis, tem-se nas 

internações psiquiátricas medida extrema, que objetiva a proteção e cuidado do doente mental 

quando todos os outros meios já não são aptos para conter o risco e o prognóstico estabelecido. 

Embora instituições com essa finalidade existam há muito tempo, como é o caso do 

Hospital Bethlem em Londres, criado em 1247, o campo de teor legislativo é relativamente 

recente. No Brasil, por exemplo, desconsiderando-se a evolução da legislação penal e a previsão 

do instituto da medida de segurança, uma lei específica que conferisse um rol de direitos aos 

doentes mentais somente pode ser notada com precisão em 2001 – Lei nº 10.216, Lei essa que 

procura estabelecer uma nova forma e amparo quanto à assistência em saúde mental. 

Se suprimida do ordenamento jurídico e de todo o teor legal em âmbito pátrio, o primeiro 

                                                      
80 ANDRADE, Laura Helena Silveira Guerra de. O Peso Ignorado e Subestimado das Doenças Mentais no Mundo. 
Cremesp. São Paulo. 2010, pág. 9-13. 
81 RIBEIRO, Rafael Bernardon; VILELA, Lucimar Russo; CORDEIRO, Quirino. Transtorno Mental e Perda da 
Liberdade: Legislação das Internações Psiquiátricas Involuntárias e Compulsórias. São Paulo. Cremesp. 2013, pág. 
76. 
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diploma legal a tratar da inimputabilidade foi o Código Penal do Império em 1830, já estudado 

no tópico 3.4.1, quando se abordou a questão da imputabilidade e o tratamento conferido pela 

legislação penal. Nessa época, a regulamentação ainda se mostrava superficial, e a logística dos 

estabelecimentos era insuficiente para o abrigamento dos doentes mentais, que permanecia a 

cargo das chamadas Santas Casas. 

O primeiro estabelecimento criado especificamente com a finalidade de tratar os 

acometidos por algum transtorno mental proveio do Decreto nº 82, de 18 de julho de 184182. A 

iniciativa foi tomada em Comemoração à coroação de Dom Pedro II bem como por influência 

da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, com inauguração datada em 1852. 

Além do mais, alguns autores destacam o Decreto nº 1.077, de 1852 como o primeiro 

diploma de caráter civil a se preocupar com a identificação do estado de alienação e demência. 

Com a Proclamação da República novas regulamentações sobrevieram, de forma que 

decretos federativos sucessivos disciplinaram regras de regimento interno para os Hospitais 

criados até então. No Direito Penal, o Código datado de 1890 continuava a prever a 

inimputabilidade, facultando a “entrega” dos doentes mentais aos seus familiares ou seu 

recolhimento aos “Hospitais de Alienados”. 

Já com o Código Civil de 1916 tem-se a criação de uma série de dispositivos para regular 

a capacidade civil e a interdição, institutos mantidos no Código Civil de 2002, mas que sofreram 

várias alterações em 2015 com a Lei nº 13.146 – Estatuto da Pessoa com Deficiência, cujos 

principais efeitos já foram abordados, mas que se destacam, sobretudo, por desconsiderar a 

distinção entre deficiência física e mental. 

Em 1934 tem-se o Decreto nº 24.55983, que além de estabelecer a finalidade assistencial 

e prever o direito à proteção social, cria, também, a internação voluntária e judicial. Nessa 

última, pode-se notar o acompanhamento de uma comissão de inspeção, com o objetivo de 

resguardar os direitos dos pacientes, devendo, necessariamente, ser presidida por um juiz de 

direito. Foi o primeiro ato legislativo a conferir, de forma “clara e objetiva”, direitos aos doentes 

mentais sob a óptica de adjudicar-lhes uma comissão revisora própria e atinente aos seus 

interesses. 

                                                      
82 Brasil. Decreto-lei nº 82, de 18 de julho de 1841 Fundando hum Hospital destinado privativamente para 
tratamento de Alienados, com a denominação de Hospicio de Pedro Segundo. [acessado em 17. Out. 2016]. 
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-82-18-julho-1841-561222-
publicacaooriginal-84711-pe.html 
83 Brasil. Decreto-lei nº 24.559, de 03 de julho de 1934 Dispõe sôbre a profilaxia mental, a assistência e proteção 
á pessôa e aos bens dos psicopatas, a fiscalização dos serviços psiquiátricos e dá outras providências. [acessado 
em 17. Out. 2016]. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24559-3-julho-
1934-515889-publicacaooriginal-1-pe.html 
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A partir desse momento pode-se também fazer distinção entre as internações 

compulsórias e involuntárias, embora nesse artigo preferiu-se adotar a expressão “internação”, 

que de um modo geral, abarca ambos os conceitos. Enquanto aquela tem um modo de ser 

obrigatório, no qual o doente é compelido, na internação voluntária tem-se ato contrário à 

vontade e que dela independe. Tais termos, em acepção genérica, ficam adstritos à definição 

conferida pela Lei nº 10.216 quando da Reforma Psiquiátrica efetuada em 2001. 

Aqui convém mencionar tal Lei, pois, é consenso entre os estudiosos da área que se trata 

do diploma normativo atual mais específico aplicável aos doentes mentais. A partir de sua 

análise bem como de sua interação com os demais atos normativos em matéria de 

inimputabilidade penal, pode-se concluir que a questão atinente à psicologia forense ainda 

demonstra relativo atraso. Isso ocorre, pois, por mais que a Lei supra estabeleça um rol de 

direitos, bem como tenha em si um redirecionamento do modelo assistencial de saúde mental, 

os doentes mentais são submetidos à uma legislação que prevê um regime diferenciado de 

internação compulsória. Logo, tais “pacientes” não são submetidos à rede integrada do Sistema 

Único de Saúde, o que nos leva à crítica do modelo ora implantado. 

A discussão sobre o papel e necessidade dos Hospitais de Custódia surgiu na medida 

em que se questionava qual o tratamento a ser conferido ao indivíduo doente mental infrator. 

Para que uma pessoa fosse punida pelas leis vigentes eram necessárias, como já afirmado 

anteriormente, a vontade e o livre arbítrio. Assim, o agente consciente de seus atos seria punido 

caso a conduta praticada tivesse expressa previsão no Código Penal. Mas, como julgar e “punir” 

aquele que não consegue entender o caráter ilícito do ato e não consegue se determinar perante 

os outros? Surge, então, a Psiquiatria Forense e, com ela, a instituição do tratamento de custódia. 

O primeiro Hospital de Custódia somente surgiu em 1870, na Inglaterra, embora, como 

já visto, estabelecimentos semelhantes já haviam sido criados bem antes. No Brasil o projeto 

Vieira de Araújo, em 1893, já questionava sobre a existência de um estabelecimento nos 

mesmos moldes; mas foi somente em 1903 que a ideação foi trazida a plano e, a partir de então, 

os doentes mentais infratores passaram a ser separados dos doentes comuns. 

Rigonatti84, dentre outros, destaca que “o Hospício Dom Pedro II, então Hospício 

Nacional dos Alienados, criou a Seção Lombroso, que era alvo constante de reclamações da 

equipe de saúde devido à dificuldade de manejo e ineficácia de tratamento. Através dos esforços 

do Dr. Juliano Moreira, inaugurou-se em 1921, o Hospital de Custódia do Rio de Janeiro”. 

                                                      
84 RIGONATTI, Luiz Felipe; RIGONATTI, Sérgio Paulo; RIBEIRO, Rafael Bernardon; CORDEIRO, Quirino. 
Medida de Segurança – Uma Questão de Saúde e Ética: O Papel do Hospital de Custódia e Tratamento Psiuiátrico: 
Previsão Legal e Realidade. Cremesp. São Paulo. 2013, pág. 227. 
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Em São Paulo, onde hoje podemos encontrar a maior concentração de Hospitais de 

Custódia no Brasil, o primeiro espaço destinado ao tratamento dos doentes mentais foi 

inaugurado somente em 1852, tendo sido deslocado para outro local por volta de 1864 em 

função da insuficiência de leitos. 

Hoje, a ideia desses hospitais nos leva diretamente ao conceito da medida de segurança. 

O primeiro esboço desse instituto surgiu em meados de 1890, na Suíça, sendo introduzida, 

gradativamente, na legislação nacional por meio das reformas do Código Penal. Com elas, a 

medida de segurança remonta, quase que exclusivamente, aos Hospitais de Custódia e ao 

tratamento ambulatorial compulsório. 

Concebida em caráter preventivo, tal medida, por meio da identificação da 

periculosidade do agente, procura evitar a sua reincidência. Uma vez diagnosticado, através de 

perícia adequada, que tal periculosidade resta cessada, ocorre a desinternação condicional do 

agente. 

Deste modo, acrescenta Rigonatti que, 
 

“quanto mais novo é o infrator e maior a sua ficha criminal, aumenta-se a chance de 
reincidência e periculosidade, fato também observado em presídios comuns (...) É 
interessante notar que não basta somente a cessação da periculosidade para a liberação 
do indivíduo, sendo considerado a necessidade de um suporte social e familiar para 
garantir a continuidade do tratamento e assumir a responsabilidade sobre o mesmo 
(...) alguns autores, como Hamilton da Costa Mitre de Andrade, destacam casos em 
que mesmo com a ausência da periculosidade havia manutenção da internação por 
abandono familiar. Assim, a desinternação pela medida de segurança é complexa e 
pode, muitas vezes, levar à internação perpétua”85. 

 
Nesse sentido, em breve análise, o tratamento dos doentes mentais bem como sua 

desinternação são procedimentos complexos, controversos, contraditórios (...) até mesmo 

porque o modelo hospitalar implantado é quase uma simulação do sistema carcerário. Ou seja, 

não espere que um “louco infrator” internado compulsoriamente apresente melhora em seu 

quadro clínico se a estrutura e funcionamento do Hospital Psiquiátrico lembra um presídio. 

Se considerarmos o levantamento feito pelo Instituto Psiquiátrico Forense Dr. Maurício 

Cardoso, bem como o Censo de 2011, elaborado por Débora Diniz, tem-se um perfil de homens 

solteiros entre 30 e 40 anos, de baixa escolaridade e sendo a esquizofrenia o principal 

diagnóstico. 

Os esquizofrênicos agem, muitas vezes, sob delírios alucinatórios, o que amplifica a 

imprevisibilidade da conduta atentatória. Face a isso, a imagem popular de que o louco é 

                                                      
85 RIGONATTI, Luiz Felipe; RIGONATTI, Sérgio Paulo; RIBEIRO, Rafael Bernardon; CORDEIRO, Quirino. 
Medida de Segurança – Uma Questão de Saúde e Ética: O Papel do Hospital de Custódia e Tratamento Psiuiátrico: 
Previsão Legal e Realidade. Cremesp. São Paulo. 2013, pág. 232. 



53 
 

violento e agressor por natureza resta equivocada. 

Em razão desse quadro, Débora Diniz realizou, por volta de 2011, um censo de todos os 

Hospitais de Custódia do Brasil. Ao todo, foram observados 23 hospitais, abrangendo cerca de 

4.000 indivíduos. Nesse censo percebe-se que houve um aumento considerável de doentes 

mentais infratores, fazendo com que a demanda fosse maior do que o número de leitos e alas 

disponíveis, culminando num “sucateamento do sistema e na precariedade da assistência”. 

Daí advém que grande parte da população custodial cumpre medida de segurança com 

periculosidade cessada, o que nos leva a crer numa subversão dos Hospitais de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico, mostrando mais compatibilidade com os próprios presídios, que são 

geridos, inclusive, pelo Poder Judiciário. 

“O cerne da questão, porém, continua sendo a liberdade. A fim de proteger a sociedade, 

foram criados os Hospitais de Custódia, que historicamente enraizaram fundamentos jurídicos 

e médicos, sendo considerados sistemas híbridos, carcerário-hospitalares, porém muito mais 

parecidos a presídios do que a hospitais. Priva-se a liberdade de alguém, que não foi condenado 

a tal e, com pouco recurso para tratamento e perícias, o sistema falha na reintegração destes 

indivíduos e passa a ter uma conotação punitiva e não curativa”86. 

 

4.3. CENSO DE 2011 E PERFIL DOS LOUCOS INFRATORES 

 
Como visto anteriormente, o levantamento feito em 201187 revela uma parceria entre o 

Anis – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero e o Ministério da Justiça, de forma a 

denunciar o panorama de desassistência nos Hospitais de Custódia em todo o país. 

Conforme esse censo, “cerca de 740 pacientes dentre os 3.989 que cumpriam medida de 

segurança nos 23 hospitais de custódia e três alas de internação no país em 2011, não deveriam 

estar internados”88. 

O que se observa é que muitos desses pacientes já possuem a chamada “periculosidade 

cessada”, o que reafirma a teoria de Hamilton da Costa Mitre de Andrade citada anteriormente. 

Além do mais, pode-se perceber, também, que parte desses internados está sem processo 

judicial ou, ainda, já recebeu o benefício judicial da alta ou desinternação progressiva. 

                                                      
86 RIGONATTI, Luiz Felipe; RIGONATTI, Sérgio Paulo; RIBEIRO, Rafael Bernardon; CORDEIRO, Quirino. 
Medida de Segurança – Uma Questão de Saúde e Ética: O Papel do Hospital de Custódia e Tratamento Psiuiátrico: 
Previsão Legal e Realidade. Cremesp. São Paulo. 2013, pág. 235. 
87 DINIZ, Debora. A Custódia e o Tratamento Psiquiátrico no Brasil: Censo 2011. UNB. Brasília. 2013.  
88 BIANCARELLI, Aureliano. Hospital de Custódia – Prisão sem Tratamento: Censo 2011 Revela o Perfil dos 
“Loucos Infratores” no País. Cremesp. São Paulo. 2014, pág. 23. 
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Além disso, uma vez internado, a perícia para verificação da periculosidade deve ser 

realizada periodicamente, sendo a primeira delas 45 dias após a entrada do indivíduo no 

estabelecimento psiquiátrico. Nesse sentido, o censo apontou que cerca de 30% dos internados 

estavam sob condições irregulares em função do atraso no exame de cessação da periculosidade. 

Do total de internados quando da realização do censo, observa-se um contingente de 1.194 

indivíduos, cujos laudos psiquiátricos permaneciam em situação “temporária”. 

Tais dados constam da publicação da antropóloga Debora Diniz – A Custódia e o 

Tratamento Psiquiátrico no Brasil: Censo 2011, que em parceria com o Instituto Anis realizou 

o único levantamento até então existente, de forma a evidenciar o perfil socioeconômico e o 

quadro de diagnósticos nos Hospitais de Custódia em todo o país. Em complemento, o Conselho 

Regional de Medicina do estado de São Paulo – Cremesp avaliou as condições de assistência 

aos pacientes guarnecidos nesses estabelecimentos em âmbito estadual – São Paulo. 

O desiderato das duas pesquisas é, sem dúvida, denunciar o regime assistencial de 

custódia que vigora atualmente. Previsto para proporcionar um tratamento terapêutico, tal 

regime não cumpre ao seu propósito, evidenciando muito mais um modelo prisional, refletindo, 

muitas vezes, na custódia ininterrupta dos doentes mentais. 

Debora Diniz89 destaca que “as razões da permanência indevida são desconhecidas para 

nós, mas que podem ser especuladas como parte de um extenso descaso com a combinação 

entre pobreza e sofrimento mental no Brasil (...) Trata-se de indivíduos cujo direito a estar no 

mundo vem sendo cotidianamente violado”. 

De acordo com o Censo de 2011, do total de 23 Hospitais de custódia e 3 alas de 

internação, cerca de 2.839 indivíduos estavam em medida de segurança, sendo 1.033 em 

situação temporária. Dentre tais hospitais de alas de internação totalizando 26 Estabelecimentos 

de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, três deles estão localizados no Estado de São Paulo, 

sendo vistoriados pela Cremesp em 2013. 

O Estado paulista abarca o maior contingente de doentes mentais em regime de medida 

de segurança. Segundo dados da Secretaria da Administração Penitenciária, são cerca de 1.070 

casos, perfazendo-se em quase um quarto de toda a população custodial do país. 

Convém observar que o Censo de 2011 também revelou que, no momento de sua 

apuração, sete Estados brasileiros não possuíam algum estabelecimento de custódia, sendo que 

                                                      
89 DINIZ, Debora. A Custódia e o Tratamento Psiquiátrico no Brasil: Censo 2011. UNB. Brasília. 2013 apud 
BIANCARELLI, Aureliano. Hospital de Custódia – Prisão sem Tratamento: Censo 2011 Revela o Perfil dos 
“Loucos Infratores” no País. Cremesp. São Paulo. 2014, pág. 24. 
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seus doentes mentais eram “abrigados” em delegacias ou presídios comuns. Quando ocorria 

superlotação, eram simplesmente remetidos a outro Estado com possibilidade de acolhê-los. 

Mas quem são e em que situação estão os internados? Segundo Biancarelli90, 
 

“a população total, em 2011, era formada por 92% (3.684) de homens e 7% (291) de 
mulheres. Entre os internados em todo país, 58% (ou 2.322) tinham entre 20 e 39 anos. 
Outros 38% estavam entre 40 e 69 anos. A média etária da população era de 38 anos”. 
O autor ainda complementa: “a maioria era de solteiros, 77%, ou 3.059 indivíduos. 
Outros 9% eram casados, 5% amasiados, 4% divorciados, e 2% eram viúvos. (...). 
Quase um quarto dessa população – 23%, ou 933 indivíduos – era analfabeta e 43% 
tinham ensino fundamental incompleto. Outros 13%havia completado o ensino 
fundamental, 6% tinham o ensino médio e 0,8%, o ensino superior. Um único paciente 
tinha pós-graduação”. 
 

Segundo o Censo, a concentração de indivíduos ocorre em profissões que não exigem 

qualificação técnica, perfazendo-se um montante de 31%. Os indivíduos sem profissão 

somavam 17% – 15% dos homens contra 41% das mulheres – enquanto os aposentados ficavam 

na casa dos 15%. 

Nesse contexto, apenas 5% dos pacientes estava sob o regime da medida de segurança 

em função de reincidência. Nesse âmbito, conforme já estudado, cessada a periculosidade do 

indivíduo, tem-se o benefício da desinternação condicional. Para tal, uma série de critérios são 

apurados, sendo que a ruptura destes dá ensejo à reinternação. 

Para fins de análise, Aureliano Biancarelli dispõe que 
 

“o Censo reagrupou o universo de diagnósticos em oito categorias, de acordo com a 
CID-102: epilepsia (G40), esquizofrenia (F20-29), retardo mental (F70-79), 
transtornos afetivos uni ou bipolares (F30-39), transtornos de personalidade (F60-63), 
transtornos da preferência sexual (F64-65), transtornos mentais devidos ao uso de 
álcool e outras drogas (F10-19) e transtornos mentais orgânicos (F00-09). Os autores 
do Censo observam ser comum um indivíduo ter em seus exames mais de um 
diagnóstico. Nesses casos, seguindo os critérios classificatórios da CID-102, os 
diagnósticos foram reagrupados em uma lógica de preponderância de alguns 
diagnósticos sobre outros. Do total de 2.956 pessoas internadas – aqui excetuando-se 
aqueles em situação temporária – o Censo identificou uma concentração de 
diagnósticos de esquizofrenia, com 42%, ou 1.194 dos casos. Outros 16% (454) eram 
de indivíduos com retardo mental e 11% com problemas mentais devidos ao uso de 
álcool e outras drogas. Entre os demais, 5% tinham transtornos de personalidade, 3%, 
epilepsia, 3%, transtornos afetivos uni ou bipolares, 2% tinham transtornos mentais 
orgânicos e 1%, transtornos da preferência sexual”91. 
 

Ademais, o Censo ainda revela que cerca de 69% dos indivíduos em medida de 

segurança não havia cometido infração anterior. Apenas 25% desse do percentual total já tinha 

cometido algum tipo de delito. Ainda, 74% dos pacientes que estavam internados fixavam 

                                                      
90 BIANCARELLI, Aureliano. Hospital de Custódia – Prisão sem Tratamento: Censo 2011 Revela o Perfil dos 
“Loucos Infratores” no País. Cremesp. São Paulo. 2014, pág. 25. 
91 BIANCARELLI, Aureliano. Ibidem. 2014, pág. 26-27. 
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prontuário de entrada pela primeira vez. Se observarmos o número total de indivíduos, apenas 

18% cumpria a segunda internação. 

Nota-se, também, que cerca de 1.447 pacientes estavam em dia com o exame pericial 

de cessação da periculosidade, o que coloca o percentual total de quase meio-a-meio se 

comparado àqueles que estão em atraso. Para a contagem, é apurado o período inicial de 

cumprimento da medida de segurança, o que é determinado judicial; a partir daí um exame 

encontra-se em atraso quando contados doze meses desde a realização do último exame. Ou 

seja, o exame de cessação da periculosidade deve ser realizado periodicamente, a cada ano, 

depois de encerrado o período mínimo de internação compulsória. Segundo o Censo, a média 

de atrasos no Brasil corresponde a 32 meses. 

No entanto, a característica que se mostra mais alarmante remonta aos dados que 

apontam o tempo de duração da internação. Conforme estabelece o Censo, cerca de 21% dos 

doentes mentais cumpriam medida de segurança há mais tempo do que a pena máxima em 

abstrato para a infração penal cometida. O mesmo índice revela que 56% dos indivíduos 

estavam internados há mais tempo do que a pena mínima, assim considerada a pena em abstrato 

para a infração penal cometida. 

Como já mencionado, esses percentuais mostram que a realidade dos Hospitais de 

Custódia nada tem de terapêutica. Demonstram o descaso da política de saúde pública e 

configuram, tão somente, um depósito de indivíduos “sem serventia” para a vida social. São 

pessoas que em geral, não trabalham, são vistas como agressores natos, e que representam um 

ônus enorme aos cofres públicos se considerados os gatos de manutenção dos estabelecimentos 

de custódia. Nem por isso tais pacientes devem ser fadados à desassistência. 

Agora, em complementação ao Censo de 2011 tem-se o estudo feito pela Cremesp em 

2013. Trata-se de um retrato dos Hospitais de Custódia do Estado de São Paulo, que totalizam 

3 das 26 unidades distribuídas pelo país. 

O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Franco da Rocha – Franco da 

Rocha II, constitui-se numa das três unidades do Estado de São Paulo. Como o próprio nome 

sugere, fica localizado no município de Franco da Rocha na Grande São Paulo, tendo sido 

inaugurado em 2001. 

Quando do levantamento feito pela Cremesp, o hospital contava com 237 leitos, sendo 

que o Censo de 2011 revelou que cerca de 150 dos indivíduos internados cumpriam medida de 

segurança com periculosidade cessada. Conforme os estudos divulgados, 87% dos pacientes 

não deveriam estar internados por diversas razões. Do percentual total, 88% era composto de 
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homens e 71% eram solteiros. 

Além do mais, quanto à escolaridade, 8% eram analfabetos, ao passo que 67% tinha o 

ensino fundamental incompleto. 

Assim como nos casos anteriores, o principal prognóstico é o de esquizofrenia, que 

acometia 38% dos casos diagnosticados na época do levantamento. 

Ainda, cerca de 42% dos indivíduos em medida de segurança cometeram infrações 

contra o patrimônio, sendo que, se considerados os crimes doloso contra a vida, esse índice cai 

pela metade nos casos de homicídio. De todas essas infrações penais, 27% delas ocorreram 

dentro da própria rede familiar. 

No Hospital Franco da Rocha II, apenas 3% das pessoas tinham sentença de 

desinternação, sendo que 39% da população custodial encontrava-se em atraso nos exames de 

periculosidade. 

O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Dr. Arnaldo Amado Ferreira é a 

segunda unidade de tratamento custodial do Estado de São Paulo. Localizado na cidade de 

Taubaté, no Vale do Paraíba, em 2011 contava com 270 internados. No levantamento feito pela 

Cremesp em 2013, o número de leitos correspondia a 258; 21 leitos a mais do que na unidade 

de Franco da Rocha II. 

A faixa etária dos internos de Taubaté era semelhante à do conjunto das unidades do 

país, com média de 38 anos de idade. Os brancos somavam 53%, contra 37% na média das 

outras unidades. O estado civil e o perfil de escolaridade no Hospital de Taubaté se aproximava 

dos demais estabelecimentos. Havia uma concentração de 43% de pessoas em profissões de 

produção de bens e serviços industriais, ao passo que nos demais estabelecimentos do país 20% 

das pessoas internadas estavam nesse grupo de profissões. Na unidade de Taubaté, 7% não 

tinham profissão, comparados aos 18% sem profissão dos demais estabelecimentos do país. Os 

dados indicam que nessa unidade havia um maior número de internados inseridos no mercado 

do trabalho em algum momento da vida. Assegura Aurealiano Biancarelli que, 

 
“como nos demais hospitais e alas de custódia, o Censo também observou em Taubaté 
uma concentração de diagnósticos de esquizofrenia, com 44%. Outros 17% eram de 
indivíduos com transtornos de personalidade, 13% de pessoas com transtornos 
mentais devidos ao uso de álcool e outras drogas, além de 12% de internados com 
retardo mental”92. 

 
O levantamento feito pelo Cremesp ainda concluiu que cerca de metade da população custodial 

                                                      
92 BIANCARELLI, Aureliano. Hospital de Custódia – Prisão sem Tratamento: Censo 2011 Revela o Perfil dos 
“Loucos Infratores” no País. Cremesp. São Paulo. 2014, pág. 31-32. 
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da unidade de Taubaté tinha cometido alguma infração penal anterior. Dos 262 indivíduos 

internados, cerca de 44% tinham entre um e três anos de cumprimento da medida de segurança. 

Por fim, tem-se o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Professor André 

Teixeira Lima, mais conhecido como Franco da Rocha I. Também situado na cidade de Franco 

da Rocha, na Grande São Paulo, sua denominação popular decorre do fato de ter sido o primeiro 

estabelecimento do Estado, inaugurado por volta de 1933. 

Quando o Censo da antropóloga Debora Diniz foi realizado, a “casa” contava com um 

total de 582 pessoas internadas. Trata-se, pois, do maior hospital de custódia do país, abarcando 

15% da população dos 26 estabelecimentos vistoriados. 

Ou seja, dos cerca de 3.900 pacientes acometidos por transtorno mental e em regime de 

medida de segurança, 15% estava guarnecida em Franco da Rocha I, que contava, na época, 

com uma população custodial de 48% de brancos. 

Do percentual total, 18% eram analfabetos e apenas 0,7% tinha concluído o ensino 

superior. Em tal contexto, Aureliano Biancarelli conclui que 

 
“o perfil etário dessa unidade era semelhante ao das demais unidades, e os brancos 
somavam 48%, contra 37% na média das demais unidades do país. Dos internados, 
86% eram homens e 82%, solteiros. O perfil de escolaridade do Teixeira Lima – ou 
Franco da Rocha I - é semelhante ao agregado dos demais estabelecimentos. Segundo 
o Censo, 18% eram analfabetos, 41% tinham o ensino fundamental incompleto e, 
23%, o fundamental completo. Entre os demais, 5% tinham o ensino médio 0,7% 
concluiu o ensino superior. (...) Como se verificou no conjunto das unidades, também 
no Teixeira Lima havia uma concentração de diagnóstico de esquizofrenia, com 42% 
dos casos93. 

 
Entre as medidas de segurança dessa unidade, havia uma concentração de crimes contra 

o patrimônio, com 37%, seguida de homicídios, com 23%, e tentativas de homicídio, com 13%. 

Nos demais estabelecimentos do país, crimes contra o patrimônio correspondiam a 28%, 

homicídios, a outros 25%, e tentativas de homicídio somavam 11%. Em 29% das 556 medidas 

de segurança nessa unidade, a pessoa internada tinha cometido infração penal anterior, 

semelhante ao cenário dos demais estabelecimentos do país. No André Teixeira, eram seis os 

casos de recidiva específica em razão de homicídio. Dos pacientes do Franco da Rocha I, 78% 

dos indivíduos estavam na primeira internação, índice semelhante ao do conjunto dos 

internados no país”. 

 
  

                                                      
93 BIANCARELLI, Aureliano. Hospital de Custódia – Prisão sem Tratamento: Censo 2011 Revela o Perfil dos 
“Loucos Infratores” no País. Cremesp. São Paulo. 2014, pág. 33-34. 
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5. TRIBUNAIS SUPERIORES E A FIXAÇÃO DA DURAÇÃO MÁXIMA DA MEDIDA 

DE SEGURANÇA 

 
Com vistas ao tempo de durabilidade da medida de segurança, tem-se que a legislação 

penal somente fixa seu prazo mínimo, afirmando por meio do artigo 97 do Código Penal que a 

internação psiquiátrica será por prazo indeterminado. Além do mais, o mesmo dispositivo 

condiciona sua extinção à cessação da periculosidade do agente infrator. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça – STJ possuía o entendimento de que não 

havia prazo máximo para a cessação da medida de segurança, vez que se trata de procedimento 

preventivo, curativo e terapêutico. 

No entanto, o entendimento supra, conforme já analisado sob a óptica de outros fatores, 

pode condicionar o regime custodial a uma série de arbitrariedades, culminando, inclusive, na 

possibilidade de reclusão perpétua do doente mental infrator. 

Em tal contexto, o Supremo Tribunal Federal – STF já vinha adotando o entendimento 

no sentido da necessidade de limitação do tempo de duração das medidas de segurança. Isso 

ocorre, pois, o Tribunal em questão aborda esse instituto penal através da sua natureza de sanção 

penal. Como tal, partindo-se da concepção de que não pode haver pena em caráter perpétuo, o 

STF buscou um limite concreto ao tempo de duração da medida de segurança, fundamentado 

sua decisão no princípio esculpido no artigo 5º, inciso XLII, alínea “b” da Constituição 

Federal94.  

Dessa forma, a Ministra Carmem Lúcia já havia se posicionado no sentido de que “a 

própria lei penal não prevê limite temporal máximo para o cumprimento da medida de 

segurança, que está condicionada à cessação da periculosidade do agente. Também não há 

previsão legal relacionando a duração da medida com a pena privativa de liberdade que seria 

imposta ao autor do fato se imputável fosse. Aliás, o prazo máximo de 30 anos para o 

cumprimento da pena previsto constitucionalmente não se aplica à medida de segurança, que 

não é pena, sendo certo que poderá ocorrer o prolongamento indefinido da internação até que 

se constate, por perícia médica, a cessação da periculosidade”95. 

A Ministra ainda complementa seu posicionamento, de forma a corroborar as ideias 

antes postas: “(...) o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a medida de 

segurança tem natureza punitiva, razão pela qual a ela se aplicam o instituto da prescrição e o 

                                                      
94 Brasil. Habeas Corpus 97.621, 2ª Turma. Rel. Min. Cezar Peluso, Dje 26/6/2009. 
95 Brasil. Recurso Extraordinário 628646 DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 26/08/2010. 
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tempo máximo de duração de 30 anos, esse último decorrente da vedação constitucional às 

penas perpétuas”96. 

A partir desse momento houve uma necessidade de reforma legislativa e jurisprudencial 

quanto ao tema, vez que, se ao imputável a pena privativa de liberdade cominada não ultrapassa 

o período máximo de 30 anos, não há razão para tratar os inimputáveis de maneira desigual. 

Nesse aspecto, o STJ revisou seu posicionamento em função dos princípios da isonomia 

e da proporcionalidade, interpretando o artigo 97 do Código Penal de maneira a dar à medida 

de segurança um prazo de fixação expressamente definido, traduzido pelo limite máximo da 

pena abstratamente cominada ao delito praticado. De tal sorte, foi editada a Súmula 52797. 

Doravante, “fere o princípio da isonomia o fato da lei fixar o período máximo de 

cumprimento de pena para o imputável, pela prática de um crime, e determinar que o 

inimputável cumprirá medida de segurança por prazo indeterminado, condicionando o seu 

término à cessação da periculosidade. Em razão da incerteza da duração máxima da medida de 

segurança, está-se claramente tratando de forma mais severa o infrator inimputável quando 

comparado ao imputável, para o qual a lei limita o poder de atuação do Estado. (...) Feitas tais 

considerações, mostra-se patente a necessidade de que seja fixado um prazo máximo de duração 

da medida de segurança, que não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente 

cominada ao delito praticado. (...)”. 

  

                                                      
96 Brasil. Recurso Extraordinário 628646 DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 26/08/2010. 
97 Brasil. Súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça. Dispõe sobre o limite máximo da duração da medida de 
segurança. [acessado em 17. Out. 2016] Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=@num=%27527%27 
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6. CONCLUSÃO 

 
A partir das reflexões realizadas no decorrer do estudo, resta evidenciado que o sistema 

custodial, em sua atual configuração, não satisfaz o propósito para o qual foi esculpido e, 

portanto, não atinge sua finalidade social. Abordados muitas vezes como prisões por se 

assemelharem estrutura e funcionalmente, os Hospitais de Custódia submetem os acometidos 

por transtornos mentais a um tratamento degradante, invalidando ainda mais uma classe já 

marginalizada pelos agentes e órgãos estatais e pelo seio social. 

A crítica que ora se expõe reflete no fato de a medida de segurança revelar seu caráter 

mais frio, não condizendo com o tratamento terapêutico e curativo a que deveria servir. Em tal 

contexto, possui efeito justamente oposto ao pretendido na maioria dos casos, vez que as 

internações psiquiátricas, na forma como são realizadas, constituem um atentado aos direitos 

humanos. 

Doravante, a ideia de tratamento adequado do doente mental se desfaz na medida em 

que os estabelecimentos custodiais destinados a recebê-lo ainda não estão preparados para a 

complexidade do quadro clínico e bioético desses pacientes. Além do mais, a demanda atual 

requer mais leitos, sendo os já existentes insuficientes para a nova população que chega dia-a-

dia. 

Não obstante, tais pacientes são internados, em grande parte dos casos, em caráter 

intermitente, revelando descaso e abuso familiar e de gestão governamental. No intuito de 

reverter esse quadro de reclusão perpétua, os Tribunais Superiores fixaram entendimento de 

que o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena 

abstratamente cominada ao delito praticado. No entanto, resta inconclusa a efetividade prática 

de tal posicionamento, vez que se tem o empasse entre tais pacientes permanecerem internados 

ou serem soltos mesmo constatado que, por mais que satisfeito o tempo máximo da medida de 

segurança, não resta cessada a periculosidade do agente. 

Diante o exposto, o presente estudo insurge-se pela necessidade de reforma de todo o 

tratamento custodial no Brasil, para que sejam respeitadas as garantias básicas dos custodiados 

e que o instituto em tela que ora se analisa sirva ao seu propósito terapêutico. 

  



62 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
AMARANTE, Paula. Algumas Reflexões sobre Ética, Cidadania e Desinstitucionalização na 

Reforma Psiquiátrica. Revista Saúde em Debate. 1994. 

AMARANTE, Paulo. Desinstitucionalização. Revista Saúde em Debate. 1990. 

ANDRADE, Laura Helena Silveira Guerra de. O Peso Ignorado e Subestimado das Doenças 

Mentais no Mundo. São Paulo. Cremesp. 2010. 

ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Manual de Direito Penal. São Paulo. Saraiva. 2008. 

ANGERMEYER, Mattias; DIETRICH, S. Public Beliefs About and Attitudes Towards Peopple 

with Mental Illnes: A Review of Population Studies. Acta Psychiart Scand. 2006 apud 

TABORDA, José Geraldo; TELLES, Lisieux; COSTA, Gabriela de Moraes. Medida de 

Segurança – Uma Questão de Saúde e Ética: A Reforma da Atenção Psiquiátrica e a 

Criminalização do Doente Mental. São Paulo. Cremesp. 2013. 

BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: Introdução à 

Sociologia do Direito Penal. Rio de Janeiro: Ed. Revan, 1997. 

BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. São Paulo. Edipro. 2015. 

BIANCARELLI, Aureliano. Hospital de Custódia – Prisão sem Tratamento: Censo 2011 

Revela o Perfil dos “Loucos Infratores” no País. Cremesp. São Paulo. 

Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. [acessado em 17. Out. 2016]. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 

Brasil. Decreto-lei nº 24.559, de 03 de julho de 1934 Dispõe sôbre a profilaxia mental, a 

assistência e proteção á pessôa e aos bens dos psicopatas, a fiscalização dos serviços 

psiquiátricos e dá outras providências. [acessado em 17. Out. 2016]. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24559-3-julho-1934-515889-

publicacaooriginal-1-pe.html 

Brasil. Decreto-lei nº 82, de 18 de julho de 1841 Fundando hum Hospital destinado 

privativamente para tratamento de Alienados, com a denominação de Hospicio de Pedro 

Segundo.. [acessado em 17. Out. 2016]. Disponível em: 



63 
 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-82-18-julho-1841-561222-

publicacaooriginal-84711-pe.html 

Brasil. Decreto-lei nº. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. [acessado em 17. Out. 

2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del2848compilado.htm 

Brasil. Decreto-lei nº. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. [acessado 

em 17. Out. 2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del3689.htm 

Brasil. Decreto-lei nº. 3.914, de 9 de dezembro de 1941. Lei de Introdução do Código Penal 

(Decreto-lei nº. 2.848, de 7-12-1940) e da Lei das Contravenções Penais (Decreto-lei nº. 3.688, 

de 3 outubro de 1941). [acessado em 17. Out. 2016]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3914.htm 

Brasil. Habeas Corpus 64.494-5-SP, 2ª T., Rel. Min. Aldir Passarinho, j. 25/11/1986, unânime, 

DJU 27/02/1987. 

Brasil. Habeas Corpus 84.219, Relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 16.08.2005, 

Primeira Turma, DJ de 23.09.2005. 

Brasil. Habeas Corpus 97.621, 2ª Turma. Rel. Min. Cezar Peluso, Dje 26/6/2009. 

Brasil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. [acessado em 17. Out. 2016]. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm 

Brasil. Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Altera dispositivos do Decreto-lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 – Código Penal – e dá outras providências. [acessado em 17. Out. 2016]. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7209.htm 

Brasil. Lei nº. 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). [acessado em 17. Out. 2016]. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm 

Brasil. Lei nº. 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. 



64 
 

[acessado em 17. Out. 2016]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10216.htm 

Brasil. Recurso Extraordinário 628646 DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 26/08/2010. 

Brasil. Súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça. Dispõe sobre o limite máximo da duração 

da medida de segurança. [acessado em 17. Out. 2016] Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=@num=%27527%27 

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – v. 1: parte geral. São Paulo. Saraiva. 2014. 

CASTEL. Robert. As Metamorfoses da Questão Social: Uma Crônica do Salário. Petrópolis. 

Ed. Vozes. 1998. 

CASTRO, Lola Aniyar de. A Criminologia da Reação Social. Rio de Janeiro: Ed. Forense. 

1983. 

COHEN, Cláudio. Medida de Segurança – Uma Questão de Saúde e Ética: Bases Históricas da 

Relação entre Transtorno Mental e Crime. São Paulo. Cremesp. 2013. 

COHEN, Claudio. Transtorno Mental e Perda da Liberdade: Saúde mental e Perda da 

Liberdade. São Paulo. Cremesp. 2013. 

COIMBRA, Cecilia Maria Bouças; NASCIMENTO, Maria Livia do. O Efeito Foucault: 

Desnaturalizando Verdades, Superando Dicotomias. Rev. Psicologia, Teoria e Pesquisa, vol. 

17, nº. 3, 2001. 

CRUMP, Casey; SUNDQUISTS, Kristina; WINKLEBY, Marilyn. Mental Disorders and 

Vulnerability to Homicidal Death: Swedish Nationwide Cohort Study. BMJ. 2013. 

DICK, Philip. Minority Report. Ed. Record. Estados Unidos. 1965. 

DINIZ, Debora. A Custódia e o Tratamento Psiquiátrico no Brasil: Censo 2011. Brasília. UNB. 

2013.  

FAZEL,Seena; DANESH, John Danesh. Serious Mental Disorder in 23 000 Prisoners: A 

Systematic Review of 62 Surveys. [on line]. The Lancet. 2012. [acesso em 09 de outubro de 

2016]. Disponível em: http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-

6736(02)07740-1.pdf 



65 
 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro. Ed. Graal. 1992. 

FOUCAULT, Michel. Resumo dos Cursos do Collége de France. Rio de Janeiro. Ed. Jorge 

Zahar. 1997. 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. Petrópolis. Ed. Vozes, 

1993. 

HOBSBAWM, Eric John Ernest. A Era das Revoluções: Europa 1789-1848. São Paulo. Ed. 

Paz e Terra. 1998. 

HUNGRIA, Nelson, FRAGOSO, Heleno Cláudio. Comentários ao Código Penal. Rio de 

Janeiro. Ed. Forense, 1949, pág. 49. 

KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Lisboa. Fundação Calouste Gulbenkian. 1994. 

KOLKER, Tania. Psicologia Jurídica no Brasil. São Paulo: Ed. NAU. 2014. 

LIRA, Mauro Gomes Aranha. Transtorno Mental e Perda da Liberdade: Da Suposta Liberdade 

de Agir. São Paulo. Cremesp. 2013. 

MARAFANTI, PEDALINO, RIGONATTI, RIBEIRO e CORDEIRO. Transtorno Mental e 

Perda da Liberdade: Inimputabilidade. São Paulo. Cremesp. 2013, pág. 48/49. 

Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN. Levantamento Nacional 

de Informações Penitenciárias – INFOPEN. [on line]. 2014. [acesso em 09 de outubro de 2016]. 

Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/infopen_dez14.pdf 

MIRABETE, Julio Fabrini. Manual de Direito Penal – v. 1: parte geral. São Paulo. Ed. Atlas. 

2007. 

MURAY, Christopher; LOZANO, Rafael; NAGHAVI, Mohsen; FLAXMAN, Abraham; 

EZZATI, Majid; SHIBUYA, Kenji; SALOMON, Joshua. Disability-adjusted life years 

(DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the 

Global Burden of Disease Study 2010. [on line]. The Lancet. 2012. [acesso em 09 de outubro 

de 2016]. Disponível em: http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-

6736(12)61689-4/fulltext 

Nise: O Coração da Loucura. Direção: Roberto Berliner. Brasil. 2016, cor, 109 min. 



66 
 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal – Parte Geral e Especial. São Paulo. 

Ed. Revista dos Tribunais. 2006. 

PALERMO, GB; SMITH, MB; LISKA, FJ. Jails versus Mental Hospitals: A Social Dilemma. 

Int. J. Offender the Comp Criminol. 1991 apud TABORDA, José Geraldo; TELLES, Lisieux; 

COSTA, Gabriela de Moraes. Medida de Segurança – Uma Questão de Saúde e Ética: A 

Reforma da Atenção Psiquiátrica e a Criminalização do Doente Mental. São Paulo Cremesp. 

2013. 

RIBEIRO, Rafael Bernardon; VILELA, Lucimar Russo; CORDEIRO, Quirino. Transtorno 

Mental e Perda da Liberdade: Legislação das Internações Psiquiátricas Involuntárias e 

Compulsórias. São Paulo. Cremesp. 2013. 

RIGONATTI, Luiz Felipe; RIGONATTI, Sérgio Paulo; RIBEIRO, Rafael Bernardon; 

CORDEIRO, Quirino. Medida de Segurança – Uma Questão de Saúde e Ética: O Papel do 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico: Previsão Legal e Realidade. São Paulo. 

Cremesp. 2013. 

ROSA, João Ladislau. Medida de Segurança: Uma questão de Saúde e Ética: Introdução. São 

Paulo. Cremesp, 2013. 

SANTOS, Christiano Jorge. Direito Penal: Parte Geral. Rio de Janeiro. Ed. Elsevier. 2007. 

SCALQUETTE, Rodrigo Arnoni. Direito Penal: Parte Geral. São Paulo. Ed. Atlas. 2010. 

STONE, Michael. Criminality and Psychopathology. Journal of Practical Psychiatry and 

Behavorial Health. 1997. 

TABORDA, José Geraldo; TELLES, Lisieux; COSTA, Gabriela de Moraes. Medida de 

Segurança – Uma Questão de Saúde e Ética: A Reforma da Atenção Psiquiátrica e a 

Criminalização do Doente Mental. São Paulo. Cremesp. 2013. 

TORREY, Fuller; KENNARD, Sheriff Aaron; ESLINGER, Shariff Don; LAMB, Richard; 

PAVLE, James. More Mentally Ill Persons Are in Jails and Prisons Than Hospitals:  A Survey 

of the States. National Sheriffs Association and Treatment Advocacy Center. [on line]. 2010. 

[acesso em 09 de outubro de 2016]. Disponível em: 

http://www.treatmentadvocacycenter.org/storage/documents/final_jails_v_hospitals_study.pdf 



67 
 

ZAFFARONI, PIERANGELI. Manual de Direito penal Brasileiro – Parte Geral. São Paulo. 

Ed. Revista dos Tribunais, 2004. 

 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
Faculdade de Direito 

Coordenadoria do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

1 Campus São Paulo: Rua da Consolação, 896 • Consolação • São Paulo - SP • CEP 01302-907. 

Tel. (11) 2114-8559 Fax (11) 2114 -8561 • www.Mackenzie.br e-mail: direito@mackenzie.com.br 

 

 

TERMO DE AUTENTICIDADE DO TRABALHO DE CONCLUSÃO 

DE CURSO 
 

 

Eu, Higor Paraiso Fonseca 

 

Aluno (a), regularmente matriculado (a), no Curso de Direito, na disciplina 

do TCC da 10ª etapa, matrícula nº 3128296-2, período matutino, turma E 

, 

 

tendo realizado o TCC com o título: Internações Psiquiátricas e Crítica à 

Possibilidade de Reclusão Perpétua: Premissas sobre Transtorno Mental e 

Crime em Âmbito Legislativo e Seus Reflexos nos Hospitais de Custódia. 

, 

 

sob a orientação do (a) professor (a): Ms. Lia Cristina Campos Pierson 

, 

 

declaro para os devidos fins que tenho pleno conhecimento das regras 

metodológicas para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

informando que o realizei sem plágio de obras literárias ou a utilização de 

qualquer meio irregular. 

 

Declaro ainda que, estou ciente que caso sejam detectadas irregularidades 

referentes às citações das fontes e/ou desrespeito às normas técnicas 

próprias relativas aos direitos autorais de obras utilizadas na confecção do 

trabalho, serão aplicáveis as sanções legais de natureza civil, penal e 

administrativa, além da reprovação automática, impedindo a conclusão do 

curso. 

 

 

 

São Paulo, 11 de novembro de 2016. 
 

 

Assinatura do discente 
 

http://www.mackenzie.br/
mailto:direito@mackenzie.com.br

