
MEDIDAS DE SEGURANÇA NO SISTEMA PENAL BRASILEIRO: 

a aparente proteção dos direitos e o caráter punitivo estatal1 

 

 

                                                                                                                                                 

Rafaela Machado Fischer2  

Larissa Pereira Urruth3 

 

 

Resumo: 

O presente artigo traz como tema o estudo sobre as Medidas de Segurança no 
Brasil, principalmente no tocante a sua aplicabilidade. Inicialmente, serão 
esclarecidos os principais conceitos que norteiam o tema.Trata-se de um 
assunto ainda presente na realidade brasileira e bastante controverso, tendo em 
vista as peculiaridades da evolução dessas medidas. Visa-se analisar a 
execução das medidas com a legislação vigente e com princípios constitucionais 
presentes no ordenamento jurídico. Posteriormente busca-se apresentar as 
evoluções trazidas pela Reforma Psiquiátrica e sua aplicabilidade na realidade 
dos sujeitos inimputáveis, bem como os movimentos introduzidos nesse cenário, 
como é o caso da Luta Antimanicomial, discutida pelos entusiastas deste 
assunto. Este trabalho não tem como escopo defender algum tipo de ideologia, 
mas sim de forma imparcial, buscar novas visões para a oferta de um tratamento 
digno e para a segurança de todos.  
 

Palavras-chaves: Direito Penal. Medidas de Segurança. Reforma Psiquiátrica. 

Hospitais de Custódia. 

 

Abstract: 

This article has as its theme the study on Security Measures in Brazil, mainly with 
regard to its applicability. For that purpose, the old essentials for the elucidation 
of the subject now proposed were elaborated. Initially, the main concepts that 
guide the theme are clarified. This is a subject that is still present in the Brazilian 
reality, and quite controversial, given the peculiarities of the evolution of these 
measures. The rate of execution of the measures is aimed at the legislation in 
force, and with constitutional principles present in the legal system. 
Subsequently, it seeks to present the evolution brought about by the Psychiatric 
Reform and its applicability in the reality of the unimputable, as well as the 
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movements introduced in this scenario, as is the case of the Anti-Asylum Fight, 
discussed by the enthusiasts of this subject. This work is not aimed at defending 
any type of ideology, but rather in an impartial way, seeking new visions for the 
offer of a dignified treatment and for the safety of all. 
 

Keywords: Criminal Law. Security measures. Psychiatric Reform. Custody 

Hospitals. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi realizado com o intuito de se aprofundar nos estudos das 

Medidas de Segurança, principalmente no tocante a sua aplicabilidade no Brasil, 

buscando alertar olhares para este tema, com a finalidade de gerar discussões 

e pensamentos críticos, trazendo possíveis soluções, bem como levar até a 

comunidade acadêmica, e também à sociedade, as vertentes que cercam as 

medidas de segurança. 

Nesse sentido, o trabalho pretende analisar questões referentes à 

Reforma Psiquiátrica, destacando a aparente proteção dos direitos e o caráter 

punitivo do estado, que atinge os que dependem de tal medida ao cometer um 

ilícito penal. Assim pretende responder, em síntese, a seguinte indagação: afinal, 

a Reforma trouxe de fato mudanças significativas a essa realidade? 

 Dessa forma, na primeira seção, é objeto de estudo deste artigo, enfatizar 

um breve contexto histórico das medidas para um melhor entendimento acerca 

das discussões apresentadas. Serão abordadas algumas contradições que 

cercam o tema, como a característica de prisão perpétua, e o anonimato em que 

vivem os sujeitos considerados doentes mentais, anonimato esse que prejudica 

o amparo e acolhimento voltado para essa população. 

Na segunda seção, será abordada a temática da criminalização da 

loucura, e as dificuldades de ressocialização, buscando entender a forma como 

a sociedade encara os doentes, os quais em grande parte do tempo, são vistos 

como indivíduos perigosos, como ressalta Foucault, ao trazer conceitos de 

periculosidade, que transparecem a ideia de que os inimputáveis são um risco 

para a sociedade e devem permanecer enclausurados. Além da periculosidade, 

nesta seção, estudaremos os princípios constitucionais que norteiam a matéria. 



Em seguida, na terceira e última seção, far-se-á um estudo acerca da 

aplicabilidade da Reforma Psiquiátrica e o advento da Lei nº 10.216/2001, que a 

princípio, entrou em vigor para redirecionar o modelo assistencial em saúde 

mental, entretanto, as contradições de uma aplicabilidade de fato efetiva, é o que 

propulsiona o presente artigo, baseada no caráter punitivo do Estado, que no 

intuito de cumprir seu papel perante a sociedade, pode vir a cometer alguns 

descasos, como veremos. Desse modo, far-se-à análise de dados oficiais 

divulgados, bem como pesquisas já efetuadas no País. 

Por fim, os resultados serão estudados por meio de doutrinas e pareceres 

teóricos, que busquem a realidade acerca do tema. Acredita-se na importância 

do desenvolvimento deste estudo, pois partindo dele, é possível adentrar no 

universo dos inimputáveis que cometem ilícitos penais, e buscar compreender 

que os seres são plurais, e existem realidades distintas, das quais não devemos 

tomar distância, pois elas precisam de evidência. 

 

2 MEDIDAS DE SEGURANÇA NO BRASIL  

A Medida de Segurança no Brasil, elencada no artigo 96 do Código Penal 

Brasileiro (1940), decorre de uma responsabilização penal dirigida aos sujeitos 

inimputáveis, conhecidos como doentes mentais, que ao cometerem um ilícito 

penal, na condição de inimputáveis, sofrem as medidas de segurança e são 

internados em hospitais de custódia e tratamento, ficando isentos da pena, 

entretanto, como veremos ao longo deste artigo, a imposição do tratamento 

acaba confundindo-se com a ideia de pena. 

No Brasil, há a previsão de duas espécies de cumprimento das medidas 

de segurança. A primeira possibilidade, é a internação detentiva ou preventiva, 

que são as internações em hospitais psiquiátricos, conforme estabelece o artigo 

96, inciso I do Código Penal, já a ambulatorial é apenas o tratamento, e não há 

necessidade de internação. Essa medida é considerada restritiva, conforme 

especificado no artigo 96, inciso II do Código Penal, cumprindo-lhe comparecer 

ao hospital nos dias em que o médico determinar.4 
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Nesse sentido, o que vem ocorrendo em nosso país, é de se pensar, já 

que a execução das medidas de segurança, suas características e espécies, 

bem como durabilidade e aplicabilidade, passam por algumas contradições ao 

longo dos anos, como os conceitos de loucura e doença, periculosidade, e a 

pena versus tratamento. Embora considerados “perigosos”, os que se submetem 

à aplicação desta medida, precisam que seus direitos e garantias individuais 

sejam assegurados, com um tratamento digno prevalecendo a reintegração 

social. 

 

2.1 Breves relatos sobre as medidas de segurança no Brasil  

 

Historicamente, as medidas de segurança foram implantadas em 19405, 

e perpetuaram o ideal de que a sociedade precisaria de um ato de defesa contra 

os doentes mentais, vistos como um problema social, assim, o Código de 40, o 

qual espelha a entrada de um regime ditatorial desta época, conhecido por sua 

rigorosidade e autoritarismo ideológico, fez com que tal medida  surgisse como 

uma forma de segregação desses sujeitos inimputáveis, e não como forma de 

reinserção do indivíduo ao meio social. Para Zaffaroni,6 esse “sistema de 

medidas e de supressão de toda norma reguladora da pena no concurso real, 

burlou a proibição constitucional da pena perpétua”.  

Desse modo, pode-se analisar que o texto do Código de 40 buscou um 

“bem-estar” para a coletividade segregando os indesejáveis doentes mentais. A 

concepção de pena foi sendo substituída por “tratamento”, “ressocialização”, a 

medida de segurança, era aplicada aos doentes mentais com o discurso de ser 

uma proteção social. Nesse sentido, por meio da concepção dualístico-

alternativa, surgiu a medida de segurança como uma forma de substituir a pena, 

entretanto, estava nítida a intenção do legislador de punir o “louco-criminoso” 

que atrapalhava o meio social. 

Posteriormente a esse período de 1940, o Brasil viveu – e ainda vive-  uma 

das piores atrocidades da história dos hospitais psiquiátricos, relatada no livro-
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reportagem Holocausto Brasileiro, de autoria de Daniela Arbex.7 Nos anos entre 

1960 e 1970, foram computadas mais de 60 mil mortes no Hospital Colônia, em 

Barbacena – Minas Gerais, os pacientes sofriam inclusive na hora de sua morte. 

O hospital iniciou sua existência no século XX, e ainda no século XXI, em 2003, 

havia pacientes internados no Colônia, no ano de 2011,  sobreviviam 177 

testemunhas para contar a história. Os pacientes chegavam de diversas partes 

do Brasil e permaneciam pelo resto de suas vidas, não existia um diagnóstico 

correto, e eram internados alcoólatras, e pessoas rebeldes, mas sem nenhum 

diagnóstico de doença mental, apenas por ameaçarem a ordem pública. O 

hospital Colônia transformou-se no local para onde iam os desafetos políticos, 

como negros, pobres, dentre outros, vivendo em condições desumanas e 

torturantes.8 

Desse modo, com esse passado brutal que carregamos, e não muito 

distante, o silêncio de décadas resulta em uma maneira difícil de lidar com a 

realidade, a palavra “perigo” é evidente ao tratarmos dos doentes mentais, e 

essa noção equivocada leva reações despreparadas por parte da política diante 

desse sujeitos com problemas mentais, o estigma de que um indivíduo com 

doença mental é violento e perigoso e por isso merece passar sua vida em uma 

prisão disfarçada de hospital psiquiátrico. 

 

2.2  O anonimato da população que sofre com as medidas de segurança e 

as características de prisão perpétua 

 

Ser contado é uma forma de existir. Um grande obstáculo para o 

planejamento das políticas penitenciárias, bem como a assistência voltada para 

essa população, é o desconhecimento sobre o perfil desses indivíduos que 

sofrem com esse tipo de tratamento. Espera-se que a sociedade desperte e se 

interesse pela história dessas pessoas desumanizadas há décadas em nosso 

país, o desperte da administração pública, e dos estudantes, no sentido de 

aprofundar-nos nessa realidade pouco falada e invisível, mas muito prejudicada 

pelo nosso sistema – os loucos infratores que vivem nos hospitais de tratamento 

e custódia. Tamanha invisibilidade, que a Reforma Psiquiátrica ocorrida em 
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2001,9 não rompeu esse laço de anonimato e tampouco de melhorias no que 

envolve os direitos humanos. 

Nesse regime que buscou revisar a legislação, foram abarcadas 

condições mais humanas, entretanto, ainda há indivíduos em condições 

degradantes, como mostra uma pesquisa realizada recentemente no país - 

Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura - Hospitais Psiquiátricos no Brasil: 

relatório da inspeção nacional,10 a qual comprova que tamanho é o anonimato 

dessas pessoas que a averiguação expõe o tratamento desumano promovido 

por 40 hospitais psiquiátricos do país, 27% desses hospitais não possuíam cama 

e colchão suficientes, o que já é uma  tremenda tortura, bem como relatos de 

violência sexual, intolerância religiosa, estupro, homofobia, estão presentes no 

relatório. Situação degradante a qual demonstra total descaso com a dignidade 

da pessoa humana, conforme cita Moraes:  

 
A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se 
manifesta singularmente na autodeterminação consciente e 
responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito 
por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável 
que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente 
excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos 
direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária 
estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos .11 
 
 

Para além do anonimato, encontra-se o risco do abandono em caráter 

perpétuo, o limite previsto no artigo 75 do Código Penal Brasileiro (1940) às 

penas, equivale a 40 anos, entretanto, conforme demonstra o censo por Débora 

Diniz,12 a qual ao realizar uma pesquisa em 26 hospitais psiquiátricos, encontrou 

dezoito indivíduos internados há mais de trinta anos, nos mostra que a 

internação pode exceder o limite das penas. Estamos falando de jovens, que 

foram apartados da sociedade e impedidos de estabelecer seus vínculos e 

relações sociais da forma mais cruel possível dentro desses muros de exílio. Ou 
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seja, o indivíduo possui uma data limite para permanecer internado, entretanto, 

a norma estabelecida não é respeitada:  

 

[...] não tem prazo certo de duração, persistindo enquanto houver 
necessidade do tratamento destinado à cura ou à manutenção da 
saúde mental do inimputável. Ela terá duração enquanto não for 
constatada, por meio de perícia médica, a chamada cessação da 
periculosidade do agente, podendo, não raras as vezes, ser mantida 
até o falecimento do paciente.13 

 
 

Dessa maneira, o que nos garante que a cessação da periculosidade é 

aplicada com a responsabilidade que exige tal procedimento? Ao lidar com vidas 

não se pode pensar em erros, equívocos ou falhas nos laudos médicos, a 

dignidade da pessoa humana é fundamento do Estado Democrático de Direito, 

devendo ser o marco político-criminal na aplicação das sanções, onde no 

decorrer desta tese iremos identificar grandes contradições, o que não é 

novidade, mas também não deve tornar-se rotina por ser tão comum, não há 

tempo para conformismo diante do descaso. As mazelas escondidas pelas 

internações podem ser observadas facilmente no documentário “a casa dos 

mortos”14 um curta-metragem brasileiro de 2009, cuja direção pertence à 

professora e pesquisadora Débora Diniz. Esta obra de poucos minutos mostra a 

realidade vivida entre os muros dos hospitais de custódia em Salvador – BA, o 

filme-documentário é dividido em três cenas que retratam os seguintes 

caminhos: o ciclo interminável de internações, o suicídio e a sobrevivência tal 

quanto uma prisão perpétua pode proporcionar. Um dos internados chama-se 

Bubu sendo ele o caso mais peculiar, pois trata-se de um poeta internado pela 

primeira vez aos 27 anos, Bubu expõe sua poesia durante o documentário, 

expressando ideias com clareza e falando com propriedade sobre política e 

filosofia. Ironicamente, um outro internado chamado Almerindo proporciona ao 

documentário a dimensão exata das perspectivas que o mundo exterior deposita 

sobre os hospitais: docilizar e domesticar os infratores por meio de doses diárias 

de remédios, ao medicar Almerindo ele começa a cantarolar uma música popular 

brasileira dos anos 80, “adocica meu amor a minha vida”, nada mais tradutor da 
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perspectiva de Foucault acerca do processo de docilização dos corpos, 

desejável nas instituições totalizantes, como hospitais e presídios.15 

 

3 PERICULOSIDADE E IMPUTABILIDADE PENAL: A CRIMINALIZAÇÃO DA 

LOUCURA  

 

Inicialmente, ressalta-se que há dois pressupostos necessários para a 

aplicação das medidas de segurança, primeiro, é preciso existir um fato tipificado 

como ilícito penal, e segundo, precisa-se averiguar a periculosidade do agente. 

A periculosidade é aferida por meio de um diagnóstico clínico, o qual avalia 

sintomas relacionados à personalidade do agente, concluindo assim, seu nível 

ou grau de periculosidade.16 

Seguindo esse viés, ao analisarmos a periculosidade, partimos para um 

estudo acerca da imputabilidade penal, elencada no artigo 26 do Código Penal 

Brasileiro (1940) a qual dá-se pela capacidade do agente que pratica certo ato, 

tipificado como crime, de entender ou não o que está praticando, como é o caso 

dos doentes mentais, que não possuem esse discernimento. Ao tratar-se das 

medidas de segurança, o sujeito precisa ser considerado inimputável, do latim 

“imputare”, que significa atribuir a alguém culpa ou delito, a imputabilidade é 

constatada por meio de exame clínico. Na psiquiatria forense, dá-se o nome de 

capacidade de imputação jurídica, que estuda o psicológico do indivíduo, 

fundamenta sobre o caráter criminoso que ele entende possuir. 

Desse modo, o sistema de medidas de segurança tem como conceito-

chave a periculosidade17, punindo não pelo fato do sujeito agir em contrariedade 

com o direito, mas por ele ser considerado perigoso para a sociedade, pois trata-

se de um doente mental, desse modo, resta evidente que tal medida acaba por 

punir o sujeito pelo que ele é como indivíduo (perigoso), e não pela forma que 

pratica o ato em si, isso dá-se pela aproximação do direito penal com a 

psiquiatria, onde o conceito de delito e insanidade ficaram muito próximos, 
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entretanto, não há uma sobreposição da loucura para com o delito. Neste ponto, 

surge a tese da porta giratória enfrentada por Foucault:  

 

a loucura apaga o crime, a loucura não pode ser o lugar do crime e, 
inversamente, o crime não pode ser, em si, um ato que se arraiga na 
loucura.  
Princípio da porta giratória: quando o patológico entra em cena, a 
criminalidade, nos termos da lei, deve desaparecer. A instituição 
médica, em caso de loucura, deve tomar o lugar da instituição 
judiciária.18 

 

O sujeito considerado perigoso construído em nosso País, tornou-se o fio 

condutor do desenvolvimento das legislações para a aplicação da medidas de 

segurança, ou seja, o direito de punir parte do princípio do que a pessoa é, e não 

do que ela faz, são esses rótulos de perigo e marginalidade que afastam a 

sociedade do indivíduo com transtorno mental, trazendo estereótipos de 

preconceito, e acabando por criminalizar a loucura. 

 

3.1 Princípios Constitucionais que norteiam os direitos do inimputável 

Os princípios constitucionais representam uma forma de limite ao poder 

do Estado de punir, freando o arbítrio estatal. Os princípios protegem os 

cidadãos da ação de certa forma exagerada que o Estado possa vir a impor. 

Nesse sentido, a doutrina de Beccaria, 19 cita que “toda pena que não advier da 

absoluta necessidade, é tirânica.”  

Como já visto anteriormente, a medida de segurança baseia-se em 

conceitos, por vezes, subjetivos, que dependem da discricionariedade do juiz e 

dos laudos médicos, tudo é muito relativo, e alguns princípios podem ser 

facilmente feridos, como é o caso do princípio da legalidade, no momento em 

que o doente mental não possui conhecimento da duração da sua pena, 

conforme artigo 1º do Código Penal Brasileiro e artigo 5º, Inciso XXXIX da 

Constituição Federal, os quais estabelecem que todo cidadão possui o direito de 

saber a duração das sanções penais, isso fere também a liberdade. No 
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entendimento de Beccaria,20 a liberdade está ameaçada quando as leis 

possibilitam que, em alguns casos, o homem deixe de ser uma pessoa e se torne 

uma coisa, com isso, a indústria dos poderes seleciona o que a ela é mais 

benéfico.    

                           

3.2 O sujeito inimputável e as dificuldades de ressocialização 

 

A periculosidade torna-se o principal atributo do louco, por meio da defesa 

social surge uma grande segregação, é inegável que em nosso país há uma 

cultura segregacionista e preconceituosa no que tange aos portadores de 

transtorno mental. Por esse motivo, o movimento que luta a favor desses doentes 

mentais, denominado Luta Antimanicomial,21 enfrenta grandes obstáculos 

oriundos de preconceito e ignorância da sociedade. O agente que não possui a 

capacidade de entendimento, e é visto como perigoso e comportando risco para 

a sociedade, o fator doença não é o que prevalece. Tal preconceito, gera uma 

onda de descaso e opiniões equivocadas, o que dificuldade a ressocialização 

dos sujeitos inimputáveis. 

 

O direito de punir, foi modulado não somente a partir do que os homens 
fazem, mas a partir do que eles são ou daquilo que se supõe que eles 
sejam, como forma de julgamento, que as relações sociais denominam 
como verdade absoluta. 22 
 

O que é perceptível por meio de estudos e doutrinas, é que a casa e o 

seio familiar são os principais motivos que levam esses sujeitos à internação, 

brigas familiares e desentendimentos. Entretanto, ironicamente, o Estado 

deposita na família o dever de desinternação do doente, embora sua 

responsabilidade seja tomar para si e cuidar dessa população protegendo seus 

direitos fundamentais. Nesse sentido, a cultura do medo, gerada diante dessa 

população e seu estereótipo, aponta no que tange à ressocialização do indivíduo 
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um problema grave. A soma de todos esses fatores acaba inflamando a 

dificuldade de inclusão, pois muitas vezes é excluído até mesmo do ceio familiar.  

A ausência de sua história de vida para além do adoecimento, faz com 

que o sujeito pareça apenas um louco perigoso à deriva do sistema penal, a falta 

de recursos técnicos que visem não só o diagnóstico, mas também tratamento 

adequado, resulta em uma vida sem perspectiva. Sentimentos internos 

decorrentes da possibilidade de desinternação assombram o doente: para onde 

irão? O estereótipo de perigo gera um grande desamparo familiar e assistencial, 

o paciente com transtorno fica completamente desamparado, e o Estado apenas 

preocupa-se em puni-lo, esquecendo de aplicar as atualizações conquistadas 

pela lei da Reforma Psiquiátrica,23 bem como tratamento e reinserção, os quais 

podem ser considerados uma utopia jurídica,  pois são uma velha discussão em 

nosso ordenamento. 

Assim, como ressalta Foucault24 ao explicar que o Direito Penal assume 

a função de proteção da sociedade, sem, entretanto, alterá-la, deixando claro 

que indivíduos possuem a necessidade indispensável de conviver em 

sociedade, deve haver uma perspectiva de ressocialização e não somente 

enclausuramento, tampouco um olhar de medo e defesa frente aos 

inimputáveis. Complementando a noção de ressocialização de Foucault, fica a 

indagação de que restam perguntas sobre o modo como o Estado se articula 

em relação à ideia de direitos humanos, a realidade manicomial demonstra que 

a vida produzida nesse meio é quase nula, e a união entre direito e psiquiatria 

acaba por ressaltar uma impressão de periculosidade, e ao avaliarmos a 

aplicabilidade das leis para com os manicômios, vamos perceber um local de 

violência estatal, sem chances de reinserção social e com características de 

prisão. 

 

4 MOVIMENTO ANTIMANICOMIAL E REFORMA PSIQUIÁTRICA 

 

                                                 
23 BRASIL. Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001.Institui o direito das pessoas portadoras de 
transtornos mentais. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 06 abr. 2001. 
24 FOUCAULT, Michel. Problematização do Sujeito: psicologia, psiquiatria e psicanálise. 
2.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. p. 26. 



Partindo da necessidade de uma relação diferente entre doente, médico 

e sociedade, e de luta em prol dos doentes mentais, surge o movimento 

reformador, conhecido como Luta Antimanicomial, composto por atores sociais 

que vêm desde as décadas de 1970 e 1980 construindo um campo de ações e 

lutas. Para Lobosque,25  o movimento nacional da luta antimanicomial é uma 

instância política inscrita num processo mais amplo de transformações sociais, 

e o principal objetivo consiste no combate à formas de exclusão que tomam a 

loucura como um simples objeto. 

A luta antimanicomial é um movimento organizado principalmente por 

profissionais, usuários, familiares e militantes da saúde mental, que são 

contrários à forma desumana e cruel, das quais ficam sujeitos os doentes 

mentais reféns dessas instituições asilares e que ainda são consideradas 

manicômios. O ápice dessa luta começa com a Lei da Reforma Psiquiátrica nº 

10.216 de 2001, as alterações que ela propõe visam o redirecionamento das 

políticas de saúde, bem como investir em manutenção de instituições como 

hospitais de custódia e tratamento, que escondem grandes desigualdades e 

injustiças sociais no seu interior. 

 

4.1 Reforma Psiquiátrica 

 

A Reforma Psiquiátrica ocorrida em 200126, promulgada por meio da Lei 

10.216, conhecida como “Lei Antimanicomial”, dispõe sobre um 

redirecionamento assistencial em saúde mental, determinando que as 

internações em hospitais de custódia ocorram somente quando os recursos 

extra-hospitalares não se mostrarem suficientes. Tal reforma surge de uma 

forma positiva, para por em prática uma sociedade sem manicômios, inspirada 

em uma nova política brasileira de saúde mental. 

Assim, inicialmente, há uma opinião de que, agora, a reforma trará 

soluções, tendo em vista um contexto histórico de tratamento inadequado nos 

hospitais psiquiátricos. A reforma promete, também, que os sujeitos devem ser 
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tratados em locais terapêuticos, por meios menos invasivos, e que alguns 

tratamentos devam ocorrer em serviços comunitários de saúde mental. Ela vem 

para romper a ideia de que os “loucos infratores” precisam ficar em 

confinamentos, dessa forma, objetivou a mudança da orientação política de 

saúde mental no Brasil, entretanto, o que ocorre no campo prático, são 

mudanças pouco efetivas, pois o ritmo de fechamento de leitos em hospitais 

psiquiátricos é lento, há muitos desafios a serem vencidos para um cumprimento 

ideal da reforma, é preciso interação e diálogo, bem como articulação entre as 

mais variadas políticas de saúde. 

Uma das grandes inspirações da reforma ocorrida no Brasil, foi doutrinada 

por Franco Basaglia na Itália, onde surgiram movimentos anti-institucionais e anti 

psiquiátricos,27 apoiado diretamente por Foucault e Goffman, e principalmente 

por movimentos anti psiquiátricos, era contra todas as instituições da violência, 

e completamente livre de rótulos que estabeleciam a descriminação. Basaglia 

entende que a sociedade nega o rótulo de indivíduos irrecuperáveis que 

estabeleceu aos inimputáveis, e nega também que somos protetores da 

tranquilidade social que os poderes almejam, o que acaba por segregar esses 

indivíduos, ou seja, escondemos a realidade, e com isso dificultamos a 

tranformação.28  

 

5 A APROPRIAÇÃO DO DISCURSO PSIQUIÁTRICO PELO DIREITO PENAL 

 

Desde que direito e psiquiatria começam a entrelaçar-se, por volta do 

século XIX, somos revestidos por doutrinas e mais doutrinas certificando que a 

loucura deveria apagar o crime, não podendo ser o lugar do crime29, entretanto, 

nos tempos atuais, no Brasil, o que prepondera é o estigma da insanidade frente 

ao delito. Nesse sentido, quando comparamos esses dois sistemas de poder, o 

saber psiquiátrico e a justiça criminal, percebe-se a divisão entre privilegiar a 

doença, o que parece não mais reconhecer a periculosidade, e a estratégia da 
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periculosidade defendida pelo judiciário, através da união desses dois campos 

molda-se um sistema que ao mesmo tempo em que absolve o inimputável para 

tratamento, interna, tendo em vista a periculosidade. 

 

Enfim, se pudéssemos sugerir alguma reivindicação que não depende 
da aceitação de uma emenda legal, pois não pode ser atendida por 
decreto, seria preciso resumir tudo o que precede numa fórmula 
lapidar: sim, fim do manicômio, mas igualmente fim do manicômio 
mental, isto é, um direito à desrazão.30 
 

Nesse sentido, é importante avaliarmos o conceito de periculosidade, 

conforme estabelece o Código Penal, existem dois tipos de periculosidade: a 

periculosidade presumida – quando o agente for inimputável, elencada no artigo 

26 do Código Penal, caput -; e a periculosidade real – reconhecida pelo juiz, 

quando o agente for semi-imputável. A medida de segurança tem como 

fundamento a periculosidade presumida do agente, a qual se baseia na 

probabilidade de que o agente venha a delinquir novamente, como cita Damásio 

“a verificação da periculosidade se faz por intermédio de um juízo sobre o futuro, 

ao contrário do juízo de culpabilidade, que se projeta sobre o passado”31. 

Cumpre esclarecer que a periculosidade deverá estar sempre presente 

enquanto durar a vigência da medida de segurança, pois a internação apenas 

se justifica enquanto o sujeito representar perigo real para a sociedade. Nesse 

seguimento, o Código Penal – artigo 97 § 1º afirma que a internação será 

aplicada enquanto não averiguada a cessação da periculosidade. Em 

contrapartida, o STF, se manifestou sobre a necessidade de limitar o tempo de 

duração das medidas, observando que elas possuem um caráter de sanção 

penal, e partindo desse ponto, à luz do art. 5º, XLII, b, CF/88 que afirma que não 

haverá pena de caráter perpétuo, buscou-se um limite máximo, não podendo ser 

superior a 30 anos, baseado no limite de atuação do Estado para o imputáveis. 

Tendo por base princípios como o da proporcionalidade o Supremo Tribunal 

Federal reconheceu o seguinte:  

 

[...] A prescrição da medida de segurança deve ser calculada pelo 
máximo da pena cominada ao delito cometido pelo agente, ocorrendo 
o marco interruptivo do prazo pelo início do cumprimento daquela, 
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sendo certo que deve perdurar enquanto não haja cessado a 
periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo de 
30 (trinta) anos, conforme a jurisprudência pacificada do STF. (...)” 
STF - RHC n.º 100383 AP-AMAPÀ, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, 
DJe 4⁄11⁄2011.32 
 
 

Com o limite da pena fixado em 30 anos, recentemente alterado para 40 

anos por advento do chamado “pacote anticrime”, a internação vai além em 

muitos hospitais de custódia, sendo maléfica para o indivíduo, o ponto inicial da 

discussão dá-se pela constituição do alienismo, que, por meio de um 

entendimento sobre a loucura, caracteriza-a como sendo perigosa, e torna o 

indivíduo com transtornos mentais refém de um sistema que não o entende e 

muito menos o ampara. A medida de segurança sustenta institucionalmente a 

estratégia da periculosidade, possibilitando uma maior atuação do direito penal 

na loucura. 

 

Historicamente, foi a partir da parceria entre a psiquiatria e o direito que 
emergiu a concepção de indivíduo perigoso, conforme desenvolvido 
anteriormente, de categorias sociais mais amplas, abrangendo uma 
gama de figuras sociais, até a associação plena com a loucura.33 

 
Na verdade, a noção desumanizadora da loucura ainda é o que prevalece 

no Direito, o que decorre de preceitos enraizados nas ciências desde a sua 

origem, como o racionalismo e o positivismo, dos quais extraem-se conclusões 

que acabam tornando-se verdades e costumes absolutos na sociedade, então a 

loucura passa a equiparar-se à doença. Embora predomine o inimputável como 

louco e irresponsável, a jurisdição faz com que o sujeito possa vir a sofrer um 

julgamento e ser punido – sendo a medida de segurança a tradução para tal 

afirmação, um instituto que pune a loucura. Nesse sentido, o Direito Penal acaba 

restringindo a liberdade desses portadores de doença mental, por via de um 

internamento, com um discurso não punitivo, que na prática acaba lhe 

arrancando a voz e a liberdade. 

Seguindo esse viés, a medida de segurança para o doente mental, ao 

longe de uma defesa social, seria a defesa da sua própria loucura, o que não 
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deixa de ser paradoxal. O objetivo especificado da medida seria salvar o louco 

de sua desumana insensatez. Essa dependência do direito com a psiquiatria 

afirmou erroneamente que o criminoso quase sempre será um doente mental, 

como demonstra Foucault, ao criar de forma irônica um diálogo que poderia 

existir entre os dois poderes: 

 

De um lado, o poder penal não vai parar de dizer ao saber médico: 
“Olhe, estou diante de um ato sem razão. Então, por favor, ou me 
encontre razões para esse ato, e com isso meu poder de punir poderá 
se exercer, ou, então se não encontrar, é que o ato será louco. Dê-me 
uma demonstração da demência e eu não aplicarei meu direito de 
punir. Em outras palavras, dê-me elementos com os quais eu possa 
exercer meu poder de punir”. Eis a questão levada pelo aparelho penal 
ao saber médico. E o saber-poder médico vai responder: “está vendo 
como a minha ciência é indispensável, pois sou capaz de farejar o 
perigo onde nenhuma razão é capaz de fazê-lo aparecer. Mostre-me 
todos os crimes com que você tem de lidar e eu sou capaz de lhe 
mostrar que, por trás de muitos desses crimes, muito haverá em que 
eu encontrarei uma ausência de razão. Ou seja, sou capaz de lhe 
mostrar que, no fundo de toda loucura, há a virtualidade de um crime 
e, por conseguinte, justificação do meu poder”. 34 

 

Consolida-se, então, o conceito de que a loucura carrega em si uma 

tendência à criminalidade, desse modo, a psiquiatria pretende dar um novo local 

aos loucos considerados criminosos, devendo ser excluídos pois necessitam de 

tratamento para a doença. Essa falta de razão os torna indivíduos perigosos para 

o convívio em sociedade, partindo do pressuposto de que o rótulo “tratamento” 

é o melhor caminho, o louco carrega consigo a periculosidade e não há melhor 

maneira de recuperá-los senão a internação nos HTCPs (Hospitais de Custódia 

e Tratamento Psiquiátricos), sendo essa a visão geral, uma política de exclusão 

para solucionar o que é considerado um problema social, o doente mental. 

 

5.1 Modificações Introduzidas pela Reforma Psiquiátrica 

 

A Reforma psiquiátrica marcou o processo de desinstitucionalização, a 

partir de 1992, com a realização da II Conferência Nacional de Saúde Mental, a 

Reforma Psiquiátrica se vê diante de novas perspectivas, com o objetivo de 
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reverter o modelo hospitalocêntrico, que remete à exclusão social. Algumas das 

modificações importantes trazidas pela Lei 10.216/01, é a noção de tratamento, 

substituindo-a pela noção de prevenção.35 A alteração da finalidade sugere 

também uma readaptação de seu fundamento, visto que a nova perspectiva, 

estabelece um novo paradigma para o tratamento jurídico dos portadores de 

doença mental, situação essa que demanda a realização de interpretações 

diversas dos institutos do direito penal, visto até o momento como intocáveis ao 

plano científico e quanto à psiquiatria. A principal mudança, é a de tratar o doente 

como sujeito de direito, e não apenas como um mero objeto refém de um 

laboratório psiquiátrico-forense. 

Brisset,36 explica que a possibilidade de responder pelo crime cometido é 

uma condição humanizante, tão logo os inimputáveis são vedados dessa 

realidade, ficando incapazes de terem responsabilidade pelos seus projetos 

futuros, negar ao portador de doença mental a capacidade de responsabilidade, 

é também coisifica-lo, assujeitá-lo, pois entender o doente mental como sujeito, 

garante que sejam produzidos efeitos jurídicos compatíveis com o grau de 

responsabilização.  

Ademais, mesmo após as modificações ocorridas pela reforma, hospitais 

psiquiátricos continuam operando com seu sistema segregador, conforme 

Relatório de Inspeção Nacional divulgado em 2019, 37 que mostra uma relação 

nominal dos 131 hospitais psiquiátricos com habilitação ativa em Setembro de 

2018, espalhados por todo o País, o atendimento varia de acordo com cada 

instituição, entretanto, o discussão principal trata de que hospitais não são 

lugares para moradia, e precisam visar a alta, como prevê a lei.  

 

5.2 Novas diretrizes, velhas práticas: números que falam pelos que calam 
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 No início do século XX, a psiquiatria adentrava em um contexto negativo, 

o de “salvar” a sociedade e definir o que era perigoso ou não, surgindo assim a 

segregação de alguns indivíduos considerados como risco social, os interesses 

da saúde pública caminhavam junto com a segurança pública, a população como 

problema biológico e de poder.38 Essa velha percepção enraizada na história da 

loucura, permanece até hoje, mesmo com tais evoluções jurídicas e conceituais. 

Nesse ponto, ao realizarmos uma análise sobre a aplicabilidade da 

Reforma Psiquiátrica ocorrida em 2001, é possível verificar que mesmo após a 

aprovação da Lei, a tendência de aumento de internações em hospitais 

psiquiátricas não diminuiu, ao contrário, as internações aumentaram, mesmo 

com a expectativa que após a Reforma houvesse um processo de desinternação 

que resultaria com o fim dos hospitais de custódia e dos manicômios judiciais. 

Conforme o Censo Penitenciário realizado no ano de 2012 pela DEPEN,39 a 

partir de 2003 o volume de pessoas submetidas à resposta psíquico-carcerária 

é gradual e também constante, representando um crescimento de 2.668 (2003) 

para 4.250 (2010), ou seja, em 7 anos, o número de internações em hospitais 

psiquiátricos praticamente dobrou. Quanto às medidas  ambulatoriais, conforme 

o Censo,40 são aplicadas em menores números em relação à internação. Assim, 

podemos concluir que embora o sujeito possa cumprir a medida de uma maneira 

não reclusa, a preferência pela institucionalização é evidente por meio do poder 

judiciário. 

A maneira que pensamos a desinstitucionalização coloca em questão 

alguns pontos importantes: afinal, é efetiva a substituição da internação 

psiquiátrica pelos programas de Saúde existentes? São viáveis os gastos que 

precisam ser feitos para implementar estruturas assistenciais com o intuito de 

substituir os manicômios? Tudo isso deveria ter sido pensado com cautela, os 

insucessos de procedimentos realizados nos Estados Unidos, por exemplo, nos 

anos de 1960 e 1970, demonstram a cautela imprescindível no momento de 

                                                 
38 BRANCO, Thayara Castelo. A deslegitimação das medidas de segurança no Brasil. 
2ª.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2019.p.49. 
39 WEIGERT, Mariana de Assis Brasil e. Medidas de Segurança e Reforma Psiquiátrica: 
silêncios e invisibilidades nos manicômios judiciários brasileiros. Florianópolis, SC: Empório do 
direito.com.br, 2017. p. 144. 
40 DEPEN. Levantamento do Sistema Penitenciário Nacional. Disponível em: 
<http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/transparencia_carceraria/LEVANTAMENTO_SISTE
MA_PENITENCIARIO_2012.pdf>Acesso em: 20 outubro 2020. 



manejar essas questões.41 Procedimentos e experiências internacionais que 

obtiveram sucesso com os doentes mentais, demonstraram que tal reforma só é 

bem sucedida se dermos a devida atenção a programas que incluam, além de 

recursos da área assistencial, centros de atenção diária, bem como mecanismos 

de suporte que possibilitem e façam uma ponte do doente com a convivência em 

sociedade. As velhas práticas, mesmo com a chegada da reforma psiquiátrica, 

continuam existindo, e a implantação de estruturas que possibilitam o intermédio 

entre a internação e o ambulatório, se formos observar todo o conjunto 

disponível, é insuficiente, e beneficia pessoas com maior suporte social.  

Esse ciclo aprisiona o indivíduo, que se sente coagido e muitas vezes sem 

voz para exigir seus direitos, estando longe de sua família, ou até mesmo 

abandonado por ela, fica cada vez mais complicado atingir uma cura efetiva.42 

Ademais, quando existe uma cura ou melhora por parte dos internados, o 

resultado do tratamento é creditado ao trabalho hospitalar; quando a cura não 

ocorre, o fracasso é explicado pela natureza rebelde do sujeito e das dificuldades 

que ela traz, e não à incompetência do hospital para manejar a situação.  

Ainda, em agosto deste ano, o Brasil é denunciado em Órgão 

internacional por negligência em hospitais psiquiátricos,43 pela ABRASME 

(Associação Brasileira de Saúde Mental) em conjunto com o Fórum Gaúcho de 

Saúde Mental, e a Rede Internúcleos da Luta Antimanicomial (RENILA), 

entidades que puderam relatar diversas violações dos direitos dos pacientes e 

trabalhadores nos hospitais Psiquiátricos São Pedro, localizado em Porto Alegre 

e o hospital Colônia Itapuã, localizado em Viamão, ambos hospitais do Rio 

Grande Do Sul. As entidades relataram que por conta do enfrentamento do 

Covid-19, houve no São Pedro, 37 contaminações e um óbito confirmado até o 

momento, e cerca de 20 servidores testaram positivo, já no Hospital Colônia 

Irapuã, foram cerca de cinco mortes, o que demonstra o total descaso da 

secretaria estadual de saúde. 

                                                 
41 Vasconcelos E. M. Novos desafios para reforma psiquiátrica. Em 18 de maio, Instituto 
Franco Basaglia, 1996 p. 8 
42 GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. 7.ed.São Paulo: Perspectiva, 2003. 
p.294. 
43 ABRASME. Associação Brasileira de Saúde Mental. Disponível em: 
<https://www.abrasme.org.br/blog-detail/post/88527/abrasme-encaminha-carta-denuncia-sobre-
surto-de-covid-em-hospitais-psiqui%C3%A1tricos-do-rs> Acesso em: 21 outubro 2020. 

https://www.abrasme.org.br/blog-detail/post/88527/abrasme-encaminha-carta-denuncia-sobre-surto-de-covid-em-hospitais-psiqui%C3%A1tricos-do-rs%3e%20Acesso
https://www.abrasme.org.br/blog-detail/post/88527/abrasme-encaminha-carta-denuncia-sobre-surto-de-covid-em-hospitais-psiqui%C3%A1tricos-do-rs%3e%20Acesso


Nesse sentido, vê-se que mesmo após a Reforma Psiquiátrica (Lei nº 

10.216 de abril de 2001) e todos os avanços do movimento antipsiquiátrico que 

ocorreram por todo o brasil, a realidade que se instala é de total descaso com a 

aplicação prática da lei sancionada, sendo que padrões de melhorias aos 

hospitais de custódia não estão sendo observados pelo poder judiciário, e os 

sujeitos que sofrem tais medidas continuam à mercê de manicômios judiciários,44 

sendo vítimas de um discurso que se reveste de tutela sanitária, mas na prática 

é uma perpetuação do isolamento do sujeito. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou demonstrar um estudo profundo acerca do 

tema, valendo-se da exposição das pesquisas mais relevantes para a elucidação 

do mesmo. As teses foram direcionadas para o estudo das medidas de 

segurança que sofrem interferência direta de um estado punitivista, bem como a 

aplicabilidade da Reforma Psiquiátrica e suas peculiaridades. 

A problemática existente para com os considerados loucos infratores, é 

carente de políticas públicas que apoiem e financiem projetos de estruturação e 

de planejamento para restabelecer os internos, a reforma quase não trouxe 

mudanças de fato significativas, e alguns hospitais psiquiátricos seguem em 

funcionamento, promovendo a segregação dos doentes mentais, em condições 

degradantes e desumanas.  

Portanto, a Reforma não deve ser considerada um “aceite ideológico”, 

nem ser vivenciada como “entusiasmo ideológico”, para organizar e rearranjar o 

processo de trabalho e a gestão dos equipamentos de Saúde Mental, visto que 

as melhorias implantadas e provocadas pelo Movimento Antimanicomial ainda 

precisam de uma solução de fato significativa, com o intuito de amenizar 

irreversíveis efeitos sociais causados pelas medidas, afinal, reformamos para 

mantermos tudo como está? vamos manter uma cultura punitiva genocida? 

aprisionar pessoas em sofrimento psíquico? 

Nesse ponto, as medidas de segurança no Brasil, que deveriam 

possibilitar a ressocialização, ainda são uma espécie de enclausuramento 
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disciplinar. A aplicabilidade das leis perante os hospitais psiquiátricos ainda não 

causaram mudanças palpáveis, e a vulnerabilidade dos que dele dependem, 

continua, visto que há uma minimização dos seus direitos perante o 

ordenamento jurídico. Precisamos dar voz a esse grupo vulnerável que muitas 

vezes não consegue clamar por seus direitos, devido às suas condições de 

reclusão e, consequentemente, dificuldades nos canais de denúncia. 

Assim, acredita-se na importância do desenvolvimento deste estudo, pois 

trouxe reflexões pessoais e acadêmicas acerca da forma de tratamento aos 

inimputáveis, de modo a compreender sua realidade e incentivar que olhares se 

voltem a esse universo que parecia-nos, até aqui, tão distante e incompreensível. 

Precisamos determinar a desinstitucionalização desses espaços asilares e sua 

substituição por redes assistenciais de base comunitária e promotora de direitos 

humanos. 

 Considerando a conjuntura acima exposta, percebemos a relevância do 

presente estudo, e a necessidade de questionar o Sistema de Justiça Criminal 

Brasileiro sobre a demora e o descaso em absorver tais medidas reformadoras, 

tendo em vista o caráter punitivo do estado que perdura mesmo diante de 

embasamentos jurídicos que visam garantir a dignidade humana. 
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