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RESUMO 

Apresentamos, neste trabalho, uma quebra de paradigma, deixando de observar o 
instituto da medida de segurança no âmbito da segurança pública e passando a 
entendê-lo como uma questão de saúde, vinculado a uma Rede de Atenção à Saúde 
Mental. Além disto, objetiva estabelecer os quatro vieses em que a medida de 
segurança está pautada atualmente, confrontando, dessa forma, suas funções reais 
e declaradas e estudando propostas alternativas para a resolução do conflito entre 
elas. Ademais, analisamos o conceito de periculosidade aplicado no âmbito jurídico, 
através da análise de entrevistas realizadas com membros do MPDFT, da DPDF e 
também com um servidor da equipe de saúde da ATP-DF, buscando compreender 
como o entendimento acerca da interpretação legislativa e jurisprudencial influencia 
diretamente no modelo de tratamento psiquiátrico atual. Apresentamos, ainda, uma 
abordagem sobre a forma como ocorre a fase de quesitação penal (Incidente de 
Insanidade Mental), no âmbito do DF, sugerindo mecanismos de melhora do 
procedimento e, por fim, identificamos, através da análise de três ações impetradas 
pelo MPDFT, alguns dos motivos estruturais que inibem a aplicação correta da lei da 
reforma psiquiátrica nas medidas de segurança. 

Palavras-Chave: Medida de segurança; Reforma Psiquiátrica; Lei 10.216/2001; 
Divergências legislativas; Quesitação penal.  

 

ABSTRACT 

We present, in this work, a paradigm breakdown, observing the institute of the 
security measure no more in the scope of public security, but understanding it as a 
health issue, linked to a Mental Health Care Network. In addition, it aims to establish 
the four biases in which the security measure is currently based, thus confronting 
their actual and stated functions and studying alternative proposals for resolving the 
conflict between them. In addition, we analyze the concept of dangerousness applied 
in the legal scope, through the analysis of interviews conducted with members of the 
MPDFT, DPDF and also with a server of the health team of the ATP-DF, seeking to 
understand how the understanding about the legislative interpretation and 
jurisprudence directly influences the current model of psychiatric treatment. We also 
present an approach on the way in which the criminal questioning phase (Mental 
Insanity Incident) occurs, suggesting mechanisms to improve the procedure and, 
finally, we identified, through the analysis of three actions filed by MPDFT, some of 
the structural reasons that inhibit the correct application of the law of psychiatric 
reform in the security measures. 

Keywords: Security measure; Psychiatric Reform; Law 10.216 / 2001; Legislative 
divergences; Criminal inquiry. 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Os problemas da loucura giram ao 
redor da materialidade da alma“ 

Michel Foucault 

 
“Existem momentos na vida onde a questão  
de saber se se pode pensar diferentemente  

do que se pensa, e perceber diferentemente  
do que se vê, é indispensável para  

continuar a olhar ou refletir”. 

Michel Foucault 
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INTRODUÇÃO 

A história da loucura é marcada desde o seu início pelo medo daquilo que não 

se entende. A partir do surgimento da criminologia positivista1 com Cesare 

Lombroso2, período em que se buscou identificar qual seria o perfil do sujeito 

criminoso, a matriz da defesa social3, pautada no chavão de que as pessoas em 

transtorno mental oferecem “perigo à ordem pública”, sob a justificativa de que seus 

atos e omissões são imprevisíveis, criou rótulos que dividiu a sociedade entre loucos 

e normais. De acordo com esta perspectiva, a tarefa do antropólogo criminal passou 

a ser a de determinar em que medida o remédio deveria ser ajustado à enfermidade, 

uma vez que o crime passou a ser considerado como doença (LOMBROSO, 1968). 

Para entendermos os caminhos que levaram à construção das medidas de 

segurança, surgindo no Brasil nos moldes atuais na década de 1940, é preciso 

passar pelo avanço da psiquiatria e das discussões acerca das causas que levam o 

homem ao crime. É nesse período que o positivismo passa a afirmar, por meio de 

um Direito Penal do Autor, a existência de diferenças humanas justificadas por 

razões biológicas, que irão servir de argumento para a criação e permanência de 

instituições totais4, notadamente os manicômios judiciais, local onde ocorre o 

casamento entre a psiquiatria e o direito. 

A caracterização do louco enquanto personagem representante de risco e 

periculosidade social inaugura a institucionalização da loucura pela medicina e a 

ordenação do espaço hospitalar por esta categoria profissional (AMARANTE, 2002). 

Aliado a isto, o lento desenvolvimento de uma base ética para a loucura passou a 

possibilitar o advento da psiquiatria com as bases complexas que tem hoje e iniciou 

                                                           
1
 Corrente criminológica que, a partir das ideias de Cesare Lombroso, acredita que o “(...) 

reaparecimento eventual e acidental de caracteres dos homens selvagens nas sociedades evoluídas, 
manifesto em aspectos anatômicos, fisiológicos, mentais e comportamentais é a causa da 
delinquência e, em sua plenitude, produzirá o chamado criminoso nato”. (WEBER, Renata, 2008). 
2
 Existem divergências acerca do surgimento da criminologia positivista. Alguns consideram que essa 

gestação ocorreu com Cesare Beccaria em 1765 (Dos delitos e das penas), outros indicam Cesare 
Lombroso em 1876 (O homem delinquente). 
3
 Matriz que defendia que o fundamento do direito de punir é o da prevenção e o da defesa da 

sociedade. 
4
 Uma instituição total pode ser definida como um local de residência e trabalho onde um grande 

número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por 
considerável período de tempo, Ievam uma vida fechada e formalmente administrada. As prisões 
servem como exemplo claro disso, desde que consideremos que o aspecto característico de prisões 
pode ser encontrado em instituições cujos participantes não se comportaram de forma ilegal 
(GOFFMAN, 2003, p. 11). 
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um diálogo de disputa de competências, por meio de divergências, entre juristas e 

médicos, refletindo-se na forma dicotômica com que a loucura é tratada ainda hoje 

no direito positivo (JACOBINA, p.69). 

No processo dialético de convivência com a loucura, a própria ciência foi se 

dando conta da insuficiência da abordagem tradicional, com vistas às conclusões de 

que a entrega do louco ao ambiente manicomial apenas o cronifica. A partir daí, o 

que se viu e se vê, na prática, é o agravamento da condição psicótica e a perda da 

possibilidade de retorno social ao louco que penetra nesse sistema (JACOBINA, p. 

74). 

Assim, com o avanço dos estudos médicos, sociais e humanos, no século XX, 

grandes estudiosos; como: Michel Foucault, Erving Goffman, Robert Castel e Franco 

Basaglia, dentre outros; passaram a chamar a atenção mundial acerca do tema, sob 

uma nova perspectiva, que buscava retirar da saúde mental, nos casos de conflito 

com a lei, o olhar exclusivo da segurança pública, pautado na periculosidade e na 

prevenção, o que influenciaria diretamente no tratamento das medidas de segurança 

como uma questão de saúde. 

Nesse contexto de exclusão social, a luta pelo reconhecimento da integridade 

da pessoa em transtorno mental no Brasil intensificou-se no início da década de 

1970, período em que as discussões acerca do que mais tarde viria a se chamar 

“Reforma Psiquiátrica”5 tiveram seu início no país.  

A transição do Estado Social de Direito para o Estado Democrático de 

Direito6, pela qual a política brasileira passou tardiamente, trouxe consigo uma 

preocupação maior em relação aos Direitos Humanos. Essa mudança de 

                                                           
5
 Movimento político e social, atrelado aos movimentos pela reforma sanitária e pela 

redemocratização do país, formado por profissionais, familiares, usuários da assistência psiquiátrica e 
militantes de diversas áreas que, pautava o tratamento humanizado das pessoas em transtorno 
mental sob uma ótica de saúde pública, lutando pelo fim dos estabelecimentos manicomiais e o 
reconhecimento da integridade do paciente mental. 
6
 No Brasil, o Estado Social tem sua origem na Era Vargas, “O princípio da igualdade não mais pode 

ser entendido com a garantia da igualdade meramente formal e nem, tampouco o da liberdade como 
ausência de leis. A idéia de liberdade agora se assenta na exigência de uma igualdade 
tendencialmente material, mediante o reconhecimento em lei das diferenças materiais entre as 
pessoas, buscando proteger o lado mais fraco das várias relações “. (CARVALHO NETTO; MATTOS, 
2005). “A crise de Bem-Estar Social reflete a idéia que se solidifica em um contexto de Estado 
Democrático de Direito de que o mero assistencialismo (...) não forma cidadãos de verdade (...) a 
construção e definição de direitos reclama a participação direta dos envolvidos. (...) Surge então o 
paradigma do Estado Democrático de Direito, agregando, sob outra perspectiva, as conquistas 
anteriores. (...) O princípio da igualdade passa a ser uma norma aberta e mutável, sempre capaz de 
incluir novos sujeitos. Nesse sentido, a igualdade passa a significar essencialmente um respeito às 
diferenças. A cidadania, por sua vez, ganha as dimensões de um processo de participação efetiva” 
(PENALVA, 2007). 
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mentalidade foi essencial para que práticas ultrapassadas do ponto de vista jurídico 

e psiquiátrico fossem questionadas e posteriormente abandonadas. Nessa evolução, 

o Judiciário ampliou sua função como garantidor de direitos fundamentais 

(BARBOZA, 2007, p. 149), de modo com que a história da medida de segurança 

caminha lado a lado com a efetivação constitucional.  

Carvalho Neto (1998, p.245) nos diz que  

 

“(...) no paradigma do Estado Democrático de Direito, é preciso requerer do 
Judiciário que tome decisões que, ao retrabalharem reconstrutivamente os 
princípios e as regras constitucionais do direito vigente, satisfaçam, a um só 
tempo, a exigência de dar curso e reforçar a crença tanto na legalidade, 
entendida como segurança jurídica, como certeza do direito, quanto no 
sentimento de justiça realizada, que deflui da adequabilidade da decisão às 
particularidades do caso concreto. (...) é fundamental que o decisor saiba 
que a própria composição estrutural do ordenamento jurídico é mais 
complexa que a de um mero conjunto hierarquizado de regras” 
(CARVALHO NETO, 1998, p.245). 

 

Dessa forma, entende-se que a história recente do constitucionalismo 

brasileiro é de extrema importância para o entendimento da problemática que nos 

cerca, vez que a garantia de direitos fundamentais, como o do acesso universal à 

saúde e o da dignidade da pessoa humana, é essencial para a solução da crise que 

permeia o sistema penitenciário, sobretudo no que concerne ao portador de 

transtorno mental em conflito com a lei e, passa a existir a partir da participação 

popular que vai demandar a concretização dos direitos constitucionais.  

 
A experiência constituinte deu conta de demarcar a transição do 
autoritarismo militar pós-1964 para um sistema civil de governo, no qual a 
possibilidade efetiva de participação popular na experiência de reconstrução 
das instituições é, de fato uma marca. Basta ver a própria noção de 
participação e de participação direta para designar, na concepção 
constitucional, o modelo de exercício de poder então constituído, com a 
criação formal de vários instrumentos de participação popular, com a 
legitimação do protagonismo social e suas estratégias de ação (SOUSA 
JÚNIOR, 2003). 

 

Apesar disso, essa mudança a que se referem os autores, sobretudo no que 

concerne à medida de segurança, não ocorreu de maneira rápida, tendo despertado 

grande resistência em muitos estudiosos e profissionais que lidavam diretamente 

com o tratamento psiquiátrico no país. A forte presença da matriz da defesa social, 

principalmente no âmbito do senso comum, impediu que o tratamento psiquiátrico 



15 

 

    

fosse capaz de acompanhar a saúde mental baseada em evidências 

(MARCHEWKA, Tânia, 2016).  

Não obstante as dificuldades, após longa evolução histórica, em 06 de abril 

de 2001, entrou em vigor a Lei 10.216, que estabeleceu novos horizontes ao 

tratamento em saúde mental no Brasil. Embora não aborde especificamente as 

pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, há pacificada jurisprudência7 

que atesta a sua aplicação para esses casos, em decorrência de sua especialidade. 

Entretanto, como a história legislativa brasileira nos prova, a simples garantia de um 

dispositivo normativo é insuficiente para preservar o cumprimento dos princípios e 

valores que o basearam, sendo necessária a permanência da atuação política para 

a efetivação dos direitos conquistados, encontrando-se aí, grande parte de nosso 

problema. 

Para a atual doutrina constitucional, “(...) os princípios constitucionais 

condicionam não somente a validade de uma lei, mas a própria aplicação das 

normas válidas às situações concretas, sempre complexas e ricas” (CARVALHO 

NETTO, 2000). Assim, o que agora, por força de lei, se exige em relação ao portador 

                                                           
7
 Ementa: PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA. 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA EM PRAZO SUPERIOR AO DA PENA MÁXIMA COMINADA AO 
DELITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO. MARÇO INTERRUPTIVO. 
PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONTINUIDADE. PRAZO MÁXIMO DA MEDIDA. 30 (TRINTA) 
ANOS. PRECEDENTES DO STF. DESINTERNAÇÃO PROGRESSIVA. ART. 5º DA LEI 10.216/2001. 
APLICABILIDADE. ALTA PROGRESSIVA DA MEDIDA DE SEGURANÇA. PRAZO DE 6 (SEIS) 
MESES. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A prescrição da medida de segurança deve ser 
calculada pelo máximo da pena cominada ao delito cometido pelo agente, ocorrendo o março 
interruptivo do prazo pelo início do cumprimento daquela, 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. Precedentes: HC 107.432/RS, Relator Min. 
Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 24/5/2011; HC 97.621/RS, Relator Min. Cezar 
Peluso, Julgamento em 2/6/2009. 2. In casu: a) o recorrente, em 6/4/1988, quando contava com 26 
(vinte e seis) anos de idade, incidiu na conduta tipificada pelo art. 129, § 1º, incisos I e II, do Código 
Penal (lesões corporais com incapacidade para o trabalho por mais de 30 dias), sendo reconhecida a 
sua inimputabilidade, nos termos do caput do artigo 26 do CP. b) processada a ação penal, ao 
recorrente foi aplicada a medida de segurança de internação hospitalar em hospital de custódia e 
tratamento psiquiátrico, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, sendo certo que o recorrente foi 
internado no Instituto Psiquiátrico Forense, onde permanece até a presente data, decorridos mais de 
23 (vinte e três) anos desde a sua segregação; c) o recorrente tem apresentado melhoras, tanto que 
não está mais em regime de internação, mas de alta progressiva, conforme laudo psiquiátrico que 
atesta seu retorno gradativo ao convívio social. 3. A desinternação progressiva é medida que se 
impõe, provendo-se em parte o recurso para o restabelecimento da decisão de primeiro grau, que 
aplicou o art. 5º da Lei 10.216/2001, determinando-se ao Instituto Psiquiátrico Forense que apresente 
plano de desligamento, em 60 (sessenta) dias, para que as autoridades competentes procedam à 
“política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida” fora do âmbito do IPF. 4. 
Recurso provido em parte. 
(STF - RHC: 100383 AP, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/10/2011, Primeira Turma, 
Data de Publicação: DJe-210 DIVULG 03-11-2011 PUBLIC 04-11-2011 EMENT VOL-02619-01 PP-
00001) 
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de sofrimento ou transtorno mental é o direito constitucional à igualdade na sua 

diferença (CARVALHO NETTO, 2005), necessitando para a sua correta aplicação, 

vontade política permeada por um programa coerente de políticas públicas. 

Todavia, dentro desse contexto, percebe-se, na prática, uma eficácia parcial 

na aplicação do referido dispositivo, no que concerne à pessoa em sofrimento 

mental que se encontra em conflito com a lei, mostrando-se relevante indagar sobre 

as causas que vêm impedindo a correta aplicação do instrumento legal. 

Neste sentido, a ideia de paradigma formulada por Thomas Kuhn, na obra “A 

Estrutura das revoluções científicas”, é importante para entendermos as 

transformações teóricas na área da saúde mental. Segundo ele, essa ideia pretende 

demonstrar como a ciência é influenciada pelas condições históricas do momento 

em que se desenvolve. Assim, o paradigma seria um conjunto de “(...) realizações 

científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem 

problemas e soluções modelares para uma comunidade científica praticante de uma 

ciência” (KUHN, 2005, p.13).   

A partir de seu conceito, tentaremos explicar as principais vertentes e 

dicotomias que envolvem a ideia da medida de segurança, através de uma 

brevíssima explanação acerca de sua trajetória histórica e semântica. De forma que 

momentos como o da medicalização do direito e o estabelecimento da ciência 

médica como a verdade última dentro do campo jurídico, mostram-se relevantes 

para o entendimento das dúplices vertentes do instituto penal; como, por exemplo, 

punição X tratamento, presídio X hospital psiquiátrico, interno X paciente, dentre 

outros que, por fim, nos auxiliarão a caracterizar o discurso da periculosidade 

constante em toda a trajetória que abordaremos. 

Para tanto, nos apoiaremos no trabalho de campo realizado junto ao 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, da Defensoria Pública 

do Distrito Federal – DPDF e da Ala de Tratamento Psiquiátrico da Penitenciária 

Feminina do Distrito Federal – ATP/DF8. Ao todo, foram realizadas sete (07) 

entrevistas semiestruturadas com membros das respectivas instituições, sendo: 

quatro Promotores de Justiça, uma Procuradora de Justiça, um Defensor Púbico e 

                                                           
8
 A Ala de Tratamento Psiquiátrico do Distrito Federal, localizada na Penitenciária Feminina do DF, é 

o local em que as medidas de segurança, na modalidade internação compulsória, são executadas na 
capital do país. 
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um servidor da ATP-DF. As entrevistas foram orientadas a partir de um roteiro pré-

estabelecido (em anexo).  

A escolha dos interlocutores se deu a partir de contato prévio dentro de um 

“contexto significativo” (conhecimento por parte do pesquisador ou indicação de 

outros servidores), sendo que a participação dos mesmos foi de forma voluntária 

após apresentados os objetivos da pesquisa, não prescindindo da assinatura de um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (em anexo).  

A identidade dos interlocutores foi mantida em sigilo, para os fins desta 

pesquisa, conforme acordado com os mesmos, sendo que ao final deste trabalho 

acrescentamos uma lista com a relação dos entrevistados. A pesquisa de campo 

baseou-se ainda em observações in loco e na análise de Processos/casos. Convém 

pontuar que todo o nosso percurso metodológico encontra-se melhor detalhado mais 

adiante, de forma gradativa ao longo desta monografia.  

Buscamos com este material empírico observar os discursos oficiais que vão 

ao encontro da defesa dos direitos das pessoas em transtorno mental, no âmbito do 

Distrito Federal. Neste sentido, concordamos com R. J. Richardson (1999) que a 

pesquisa qualitativa permite uma tentativa de compreensão detalhada dos 

significados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados. Desse 

modo, por meio das falas identificadas de diversos servidores públicos, que laboram 

com a matéria em análise, poderemos buscar entender por que o problema que nos 

cerca caminha por um nicho de soluções políticas. 

Utilizamos, ainda, a ideia de antinomia desenvolvida por autores como Hans 

Kelsen e Norberto Bobbio, para entendermos pontos relevantes acerca da 

divergência legislativa presente no sistema jurídico brasileiro. Assim, por exemplo, 

temos que, de acordo com o Código Penal, em seu art. 97, no que concerne à 

medida de segurança, a internação compulsória é a regra. Ademais, o dispositivo 

reza que, somente no caso em que o crime cometido pela pessoa portadora de 

transtorno mental for punível com detenção, é que o juiz pode submeter o agente a 

tratamento ambulatorial9, sendo essa uma exceção.                                        

Dessa forma, entendemos que o dispositivo em questão encontra-se 

ultrapassado pela Lei 10.216/2001, em seu art. 4º, uma vez que o texto legal preza 

                                                           
9
 Tratamento menos gravoso ao portador de transtorno mental, em liberdade, consistente na atuação 

de uma equipe multidisciplinar, que objetiva o controle da patologia através de uso controlado de 
medicamentos, terapias, assistência social, dentre outros métodos. 
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pelo tratamento humanizado em uma Rede de Atendimento à Saúde Mental10, 

sendo essa a regra para o tratamento psiquiátrico e não o contrário.  

Ainda no que concerne a esta discussão legislativa, o mesmo artigo do 

Código Penal, em seu § 1º, dispõe que a internação, ou tratamento ambulatorial, 

ocorrerá por tempo indeterminado. Apesar disto, há pacificada jurisprudência que 

atesta que não há penas de caráter perpétuo na Constituição Federal, de sorte que 

o tempo de cumprimento de medida de segurança deve ser limitado ao máximo da 

pena abstratamente cominada ao crime, não sendo superior a 30 anos. Assim, 

discutiremos se seria possível entender que a lei antimanicomial derrogou a 

legislação penal naquilo em que essa se mostra ultrapassada perante àquela. 

Toda essa discussão servirá de base para visitarmos o instituto da quesitação 

que ocorre durante o chamado Incidente de Insanidade Mental11. É através desse 

exame que se verifica, nos moldes atuais, a inimputabilidade ou semi-

inimputabilidade do sujeito criminoso, culminando na aplicação da medida de 

segurança, justificada pela periculosidade do indivíduo.  

Atualmente, percebemos que não é feito o diagnóstico correto, uma vez que 

os quesitos são baseados no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei 

de Execuções Penais, em artigos que entendemos ultrapassados e, assim, acabam 

por oferecer respostas insuficientes para os casos analisados, como, por exemplo, 

impondo a aplicação da internação compulsória como regra, conforme visto acima. 

Dessa forma, entenderemos que é preciso que a quesitação permita identificar os 

casos em que o tratamento oferecido ao usuário seja o menos gravoso possível. 

Assim, visto o que ocorre na referida fase, atualmente, se mostra necessário 

que a fase de quesitação – tanto do início do processo quanto dos exames 

periódicos de cessação de periculosidade – se adeque à lei antimanicomial. 

Apresentaremos um modelo alternativo de quesitação utilizado em alguns processos 

de execução de medida de segurança no DF, em que as necessidades do sujeito 

cumpridor da medida de segurança são levadas em maior consideração. 

À luz dessa discussão, apesar de pequenos avanços, perceberemos que a 

realidade local, ainda não permite tratar a pessoa em sofrimento mental em conflito 

com a lei com base na Lei Antimanicomial, por falta de estrutura. Logo, 

                                                           
10

 Conjunto de indivíduos, estruturas físicas, dispositivos e práticas em atenção à saúde mental. 
11

 Laudo psiquiátrico realizado por psiquiatras do sistema de segurança pública, através da resposta 
de quesitos enviados pelo MP, nos autos processuais penais, para confirmação de transtorno mental 
e/ou cessação de periculosidade. 
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analisaremos, então, Ação Civil Pública nº 2010.01.1.067203-4, ajuizada pelo 

MPDFT em face do Governo do Distrito Federal – GDF, em que se discute a 

ampliação dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, bem como a construção e 

manutenção de Residências Terapêuticas12, regulado pela Portaria nº- 3.090, de 23 

de dezembro de 2011; Ação de Interdição nº 0035176-09.2012.8.07.0015, que 

requer a interdição da ATP-DF e Ação Civil Pública nº 2014.01.1.025089-2, que trata 

da construção do Centro Integrado de Atenção Psicossocial do Paciente Judiciário 

(CIAP/PJ-DF), destinado à execução da medida de segurança sob o regime de 

internação. 

Por fim, pretende-se demonstrar como o discurso da periculosidade perpetua 

uma série de violências contra as pessoas objeto desse estudo, sob uma justificativa 

que não condiz com a realidade, caminhando por ideias higienistas e obsoletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 “Casas localizadas no espaço urbano, constituídas para responder às necessidades de moradia de 
pessoas portadoras de transtornos mentais graves, institucionalizadas ou não”. (Ministério da Saúde, 
2004). 
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Capítulo I: A construção da pesquisa 

 

“O ato de pesquisar traz em si a necessidade do diálogo com a realidade a qual se 

pretende investigar e com o diferente, um diálogo dotado de crítica, canalizador de 

momentos criativos” (JOSÉ FILHO, 2006). 

 

Alguns anos depois de ter entrado em contato com o tema pela primeira vez, 

entender que a medida de segurança estava vinculada à minha história acadêmica, 

foi um caminho natural. Apesar disso, a distância entre a escolha de uma área e a 

definição de uma hipótese exigiram um esforço intelectual a fim de que os 

problemas enfrentados, fossem justificados. O papel fundamental da hipótese na 

pesquisa é sugerir explicações para os fatos. Essas sugestões podem ser a solução 

para o problema. Podem ser verdadeiras ou falsas, mas, sempre que bem 

elaboradas, conduzem à verificação empírica, que é o propósito da pesquisa 

científica (GIL, 1999). 

À medida com que as leituras acerca do tema se multiplicavam, os 

questionamentos passaram a surgir com facilidade. Estava claro para mim, até 

então, o caminho que gostaria de trilhar para que fosse possível responder as 

minhas demandas, que giravam em torno das causas que levam à ineficiência e 

ineficácia do modelo de tratamento psiquiátrico adotado no DF.  

Munido de uma área de pesquisa e um orientador empolgado com a 

problemática sugerida, passei a realizar ainda com mais afinco, uma análise 

bibliográfica, a fim de perceber o que já havia sido discutido dentro do tema 

escolhido. Apesar de ainda não ser um assunto de conhecimento notório, ao menos, 

no que tange à academia, a Reforma Psiquiátrica de um modo geral, vem sendo 

tema constante de discussões doutrinárias e legislativas. 

A discussão acerca das divergências entre normas que rondam a questão da 

medida de segurança, assim como a inquietação pessoal sobre o conceito da 

periculosidade no âmbito jurídico e como isso influencia na fase de quesitação 

penal, motivaram a compreensão de que na busca pelo entendimento dos discursos 

institucionais que envolvem a questão principal dessa pesquisa, seria preciso 

analisar como os textos penais eram interpretados pelo Ministério Público do Distrito 
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Federal e Territórios, tanto nas Promotorias Criminais, quanto nas Promotorias de 

Execuções Penais, bem como pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 

Para tanto, a fim de entender como as nossas instituições interpretavam a 

legislação penal, entrevistar aqueles que lidam diretamente com o processo penal, 

sobretudo das pessoas submetidas à medida de segurança, pareceu-me novamente 

uma solução natural.         

  De acordo com GIL (1999, p.109), pode-se definir entrevista como a 

técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula 

perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação. 

Para o autor, a entrevista é, portanto, uma forma de interação social, diálogo 

assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta 

como fonte de informação. Assim, partindo desse conceito, essa se mostrou ser a 

técnica de pesquisa mais adequada para se chegar aos objetivos propostos 

inicialmente. 

Dito isto, passarei a discorrer sobre o percurso metodológico trilhado e, na 

medida do possível, apoiado nos resultados a partir da pesquisa de campo. 

Conforme o/a leitor/a perceberá, isto se dará de maneira “etnográfica” (porém, em 

perspectiva, uma vez não se enquadrar totalmente nos moldes clássicos da 

Antropologia, todavia, orientado por este modelo de coleta/análise dos dados), o que 

pressupôs incursões a campo, interlocuções e observações, relatos densos em 

caderno de campo; bem como na apresentação que aqui faço em primeira pessoa, 

traço característico dos textos sócio-antropológicos, todavia pouco utilizado no 

campo do Direito.  

Assim, por meio do método etnográfico, sob o ângulo da perspectiva 

metodológica clássica do distanciamento e da familiarização, para posterior análise 

e relativização das narrativas e inserções culturais (GEERTZ, 2012; CLIFFORD E 

MARCUS, 1986), foi possível compreender parcialmente as dificuldades que as 

instituições brasileiras encontram ao lidar com o tema aqui discutido. 

Para a consecução dos objetivos propostos, a investigação compreendeu 

pesquisa bibliográfica e trabalho de campo. A primeira consistiu no levantamento e 

exame da literatura (...) visando à elaboração de referências analíticas capazes de 

propiciar a interpretação dos dados etnográficos. Tendo, a segunda, por sua vez, 

considerada enquanto principal característica da pesquisa antropológica (uma vez 

que é o campo que determina as condições e as direções do trabalho do 



22 

 

    

antropólogo), (MACIEL, 2010), ocorrido por meio de diálogos com as instituições 

referenciadas. 

Ressalte-se, ainda, que o procedimento de reflexão acerca desta problemática 

não se esgota em si mesmo, senão apenas aponta uma dentre outras possibilidades 

de se analisar tais questões (MACIEL, 2010). 

1.1 As entrevistas 

1.1.1 A pesquisa no MPDFT 

 

Longe da pretensão de esgotar o assunto, mas com o intuito de acrescentar à 

discussão em andamento desde as décadas de 1960 e 1970 no Brasil, foi-me 

possível gerenciar encontros com duas Promotoras de Justiça da Promotoria de 

Justiça de Execuções Penais, dois Promotores de Justiça da Promotoria de Justiça 

Criminal e uma Procuradora de Justiça, todos do MPDFT. 

Ciente do êxito no que concerne à possibilidade de me encontrar com pessoas 

que lidam diariamente, na prática, com a problemática que me coloquei a pesquisar, 

dediquei-me a redigir roteiros semiestruturados (em anexo), que me guiariam 

durante as entrevistas. De acordo com Manzini (1990/1991, p. 154), a entrevista 

semiestruturada tem o condão de focar em um assunto acerca do qual 

confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas por outras 

questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Dessa forma, esse 

tipo de entrevista tem a capacidade de fazer emergir informações de forma mais 

livre, não estando as respostas, condicionadas a uma padronização de alternativas. 

Assim, as questões sugeridas por mim, passaram a abordar, na tentativa de 

compreender o que estava sendo dito, a interpretação legislativa, tentando descobrir 

se os questionamentos levantados pela Reforma Psiquiátrica ecoavam dentro dos 

corredores daquela instituição. 

De forma proposital, todos eles estavam inclinados, ainda que parcialmente, a 

concordarem com as ideias defendidas pela Reforma Psiquiátrica, tomadas as 

devidas divergências. Ainda que não representassem o pensamento médio da 

instituição, ou mesmo seu discurso oficial, por se encontrarem por trás de funções 

ligadas à aplicação e execução das medidas de segurança, suas vozes eram de 

extrema relevância para a discussão no âmbito distrital. 
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Às 14h20, do dia 19 de setembro de 2017, cheguei ao prédio sede do Ministério 

Público do Distrito Federal e Territórios. Dali a dez minutos tinha um encontro 

marcado com a primeira Promotora de Justiça, das duas que viria a entrevistar 

naquele dia. Ciente da aprovação do roteiro que guiaria aquelas conversas por meu 

orientador, mantive-me calmo e focado naquilo que estava para fazer. 

A primeira das entrevistas trouxe-me certa ansiedade. Encontrei-me com a 

Promotora em sua sala de trabalho, local em que diversos processos ocupavam 

meu campo de visão. A conversa fluiu sem problemas. Por minha parte, houve uma 

percepção de que existia uma confiança prévia entre a entrevistada e o pesquisador, 

visto que a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

ocorreu na ausência de uma leitura prévia.  

Com voz clara, questionei pausadamente, seguindo o roteiro semiestruturado, 

dando espaço para que fosse dito tudo aquilo que se queria dizer. As respostas, em 

sua grande maioria, saíram com facilidade e confiança. Entretanto, percebi que as 

perguntas que exigiam a definição de um conceito, causaram um pouco de 

desconforto na entrevistada, não suficiente para que a mesma deixasse de 

responder. 

Ribeiro (2008) pontua que a facilidade de adaptação de protocolo, a 

viabilização da comprovação e esclarecimento de respostas, além da taxa de 

resposta elevada mostram-se como vantagens da utilização da técnica da entrevista, 

de modo que os pontos apontados pelo autor foram verificados na prática. 

Outra percepção pessoal acerca desse momento é o de que existe uma 

vontade comum nessa promotoria de que o assunto tratado na pesquisa seja 

difundido na sociedade civil. As discussões acerca da Reforma Psiquiatra, já 

presentes e produzindo frutos dentro da referida instituição, ampliou o espectro de 

discussão nos últimos anos, tendendo atualmente, a envolver os mais diversos 

grupos.  

A segunda entrevista ocorreu com um pouco de pressa. Ciente do tempo curto 

que teria pela frente, visto que se aproximava do horário de intervalo da Promotora 

em questão, tentei ser objetivo, na intenção de obter, sem floreios, as respostas que 

procurava.  

A entrevistada mostrou ser um pouco mais conservadora, no sentido de que as 

falhas da legislação, por si só, não são suficientes para atrapalhar a interpretação 

jurídica dos dispositivos. Acredito que sua confiança na jurisprudência brasileira 
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esteja por trás de suas afirmações. Apesar disso, identifiquei que há um consenso 

ao entender que a medida de segurança não é eficaz como deveria ser e a evolução 

desse quadro deve-se dar através da mudança estrutural e de mentalidade acerca 

do instituto penal. 

Dias depois, encontrei-me com o terceiro dos promotores, que demonstrou 

estar ciente da trajetória histórica dos mecanismos de controle do Estado, onde se 

insere a medida de segurança. Nossa conversa ocorreu de forma didática, onde 

foram explanados os caminhos que levaram o instituto estudado aos termos e 

práticas atuais. Novamente foi perceptível uma dificuldade de explicação do conceito 

de periculosidade explicitado no Código Penal Brasileiro, de modo que as 

conclusões continuaram a caminhar no sentido da sua superação. 

Cerca de uma hora mais tarde, encontrei-me com o último dos promotores a 

ser entrevistado. Em tom descontraído, percebi uma tendência maior no 

apontamento da modelagem de políticas públicas de saúde mental como solução 

para a crise que tratamos aqui. Compreendendo, também, a medida de segurança 

por meio de sua história, a indicação de métodos para a mudança da mentalidade 

média acerca do assunto, pareceu-me compreensível. 

Por fim, encontrei-me também com uma Procuradora de Justiça, lúcida e ciente 

de suas ideias que caminhavam por um trajeto que me surpreendeu. Diferentemente 

dos outros entrevistados, também por seu contato íntimo com portadores de 

transtornos mentais, o seu desejo ia ainda mais além do que a própria Reforma 

Psiquiátrica defendia, encontrando, inclusive, pontos problemáticos na legislação de 

2001. Para a Procuradora, a medida de segurança não só não era necessária, como 

deveria dar lugar a um tratamento pautado não mais no direito penal, mas no 

desenvolvimento social e humano do paciente psiquiátrico. 

1.1.2 A pesquisa na DPDF 

 

Perto do prazo final para a produção do texto, um novo integrante dessa 

pesquisa foi sugerido por um dos outros entrevistados. Com facilidade, obtive êxito 

ao angariar mais uma voz experiente dentro da área da saúde mental para 

acrescentar ao presente trabalho.       

 A Defensoria Pública do Distrito Federal, disposta em novo ambiente, por 

meio de seu Núcleo de Execuções Penais, surgiu como um novo personagem que 
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trabalha diretamente pelo direito das pessoas com transtorno mental em conflito com 

a lei.  

Por meio da repetição das perguntas já antes feitas, encontrei-me uma vez 

mais diante de um aliado da Reforma Psiquiátrica. Tendente a entender que o 

sistema penal não é a única solução plausível para a problemática da medida de 

segurança, o Defensor Público entrevistado caminhou por ideias da derrogação da 

legislação penal pela Lei 10.216/01, da necessidade de apresentação de projetos ao 

Executivo local, a fim de que fosse feito um bom uso dos valores dispostos pelo 

FUNPEN13 e FUNPDF14, além do entendimento de que a carência de conhecimento 

técnico por parte dos juristas exige a judicialização da psiquiatria, devendo essa ser 

feita de forma responsável. 

 

1.1.3 A pesquisa com um servidor da ATP-DF 

 

Para além das respostas oficiais e da argumentação institucional, durante todo 

o tempo em que me coloquei a buscá-las, fui impelido a compreender, por meio de 

um contato com aqueles que lidam diretamente com os internos da ATP-DF, como a 

execução da medida de segurança ocorria na prática.  

Com esse objetivo, certifiquei-me acerca das necessidades burocráticas para a 

entrada na ATP-DF e a posterior concretização das entrevistas com as equipes de 

saúde e psicossocial, responsáveis pelo lugar. Entretanto, após breve análise dos 

requisitos, ciente de que não haveria tempo suficiente para o cumprimento de todos 

os pontos dispostos na Portaria VEP 008, de 25 de outubro de 2016, que versa 

acerca da realização de pesquisa acadêmica, no âmbito do sistema penitenciário do 

Distrito Federal, às 15h, do dia 21 de setembro de 2017, encontrei-me com um 
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 O Fundo Penitenciário Nacional foi criado pela Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, 
com a finalidade de proporcionar recursos e meios para financiar e apoiar as atividades de 
modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário Brasileiro. O FUNPEN encontra 
regulamentação no Decreto nº 1.093, de 23 de março de 1994 (Link: http://www.justica.gov.br/seus-
direitos/politica-penal/transparencia-institucional/funpen-origem) – acesso em 11/10/2017. 
14

 O Fundo Penitenciário do Distrito Federal – FUNPDF, possui a finalidade de proporcionar recursos 
e meios, em caráter supletivo, para financiar e apoiar atividades e programas de desenvolvimento, 
modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário do Distrito Federal (Lei Complementar nº 
761, de 05 de maio de 2008). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp79.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D1093.htm
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/transparencia-institucional/funpen-origem
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/transparencia-institucional/funpen-origem
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componente dessa equipe fora de seu local de trabalho, não permitindo que 

questões burocráticas me impedissem de concretizar essa demanda. 

Confesso que fui pego de surpresa, ao perceber que o profissional da saúde, 

sem diploma de formação na área jurídica, possuía uma visão muito ampla e 

razoável acerca das divergências legislativas no que concerne à medida de 

segurança. O roteiro guia para essa entrevista foi modificado, na tentativa de 

perceber as questões estruturais e as percepções não jurídicas do assunto. 

A conversa, sendo a mais longa até então, foi pautada pelas percepções de um 

profissional da área da saúde acerca do trabalho de tratamento realizado dentro da 

ATP-DF, as dificuldades encontradas pelas equipes e as sugestões de mudanças 

em vista da melhora da execução do instituto penal. Foi perceptível certo orgulho em 

relação ao trabalho realizado pelas equipes de saúde, que dentro da estrutura física 

e recursos que possuem, têm conquistado, ao longo dos anos, casos de sucesso na 

recuperação da compensação15 dos internos, assim como na prevenção de novas 

infrações penais, de acordo com o interlocutor. 

Em suma, consenso entre quase todos os entrevistados, a medida de 

segurança é necessária. Apesar disso, o modo como ocorre atualmente, ainda 

pautado em artigos ultrapassados pela nova legislação, baseados em uma história 

de exclusão social, bem como a falta de estrutura adequada para a realização do 

tratamento, são impedimentos para que a função declarada da medida de segurança 

possa ser verificada na prática cotidiana. 

No que concerne às bases de justificação da medida de segurança, todos eles 

confirmaram as minhas percepções de que quatro vieses sustentam esse instituto, 

quais sejam: a periculosidade, a prevenção, o tratamento e a punição, sendo esse 

último, não oficial. Divergem, entretanto, sobre o peso que cada um deles possui, 

assim como acerca do caráter retributivo e no que ele é pautado. 

1.2 A visita à ATP-DF 

 

Como diz José Filho (2006), também no início deste capítulo, a pesquisa exige o 

diálogo com a realidade estudada, não perdendo de vista a análise crítica e o 

exercício do estranhamento com aquilo que se percebe durante o trajeto. Destarte, a 
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 Estado de controle do transtorno mental. 
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percepção prática da realidade física e psicológica dos indivíduos aos quais, esse 

trabalho se direciona, enriquecer-se-ia com o encontro entre o pesquisador e o seu 

objeto de estudo, qual seja, a medida de segurança, executada na modalidade de 

internação na Ala de Tratamento Psiquiátrico do Distrito Federal.   

 Por conseguinte, a autorização de visita à ATP-DF para conhecimento da 

estrutura física e da rotina do local, foi recebida com entusiasmo, ciente da 

importância que essa oportunidade trazia consigo. A visita, franqueada pela diretora 

do estabelecimento prisional, ocorreu em meados de outubro de 2017, permitindo 

uma breve excursão por dentro da ATP-DF. 

 Segundo Gil (1999), a observação apresenta como principal vantagem, em 

relação a outras técnicas, a de que os fatos são percebidos diretamente, sem 

qualquer intermediação. Desse modo, a subjetividade que permeia todo o processo 

de investigação social, tende a não ser reduzida.  

 Assim, acompanhado de duas Promotoras de Justiça e uma escolta de 

policiais militares, que fazia a segurança das Integrantes do Ministério Público, 

encaminhei-me ao Presídio Feminino do Distrito Federal, comumente denominado 

de Colmeia. O primeiro momento retirou-me a consciência do local onde me 

encontrava. Por meio de uma conversa descontraída, em uma sala que se 

assemelhava com qualquer outra repartição pública, fomos recebidos pela diretora 

do presídio. 

 Todavia, ciente de que o principal inconveniente da observação está em que 

a presença do pesquisador pode provocar alterações no comportamento dos 

observados, destruindo a espontaneidade dos mesmos e produzindo resultados 

pouco confiáveis (GIL, 1999, p.101), permaneci centrado, sem alardear os objetivos 

de tal observação.          

 No tempo em que passaram a discutir as atribuições de fiscalização do 

Ministério Público, por meio de casos práticos que demandavam a atenção das 

servidoras, coloquei-me no papel de aluno presente no local para coletar o máximo 

de informações possíveis que poderiam vir a ser úteis ao desenvolvimento da 

pesquisa.           

 Após alguns instantes, caminhamos em direção ao primeiro espaço da ATP-

DF, local em que cerca de quatro mulheres submetidas à medida de segurança, 

permaneciam dentro de um salão gradeado. Ao perceberem a nossa presença, 

amontoaram-se na pequena porta que dava visão ao corredor em que passávamos 
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e nos observaram. Uma interna classificada16, que cumpria pena privativa de 

liberdade, acompanhava o restante para auxiliá-las nas funções gerais.  

 O trajeto continuou por meio da subida de uma escada que nos levou a uma 

área recém-reformada, destinada à equipe de saúde. Através de um corredor 

espaçoso e bem iluminado, várias salas equipadas, onde alguns profissionais da 

área da saúde permaneciam, se seguiram. O local me foi apresentado como novo, 

sendo destinado aos atendimentos das psicólogas, psiquiatra, assistente social, 

enfermeiros, técnicos e o que mais fosse necessário.     

 Dentre as salas apresentadas, algumas delas eram destinadas à ministração 

de aulas, vez que a LEP autoriza o estudo à distância17 dentro dos presídios. No 

caso da ATP-DF, essas aulas eram fornecidas por meio do credenciamento da 

Faculdade Anhanguera18, que desenvolve cursos de graduação à distância, para os 

interessados dentro do sistema prisional do DF, inclusive da ATP-DF.  

 Confesso que até aquele momento, a minha percepção era positiva. Depois 

de muito estudar o assunto, as expectativas do que encontraria ali eram as piores 

possíveis, mas estava parcialmente enganado. De forma alguma, isso quer dizer 

que a situação que me foi apresentada é ideal, apenas divergiu daquilo que 

imaginava.           

 Ao final do corredor, onde se localizavam as salas de atendimento, deparei-

me com um número maior de grades que passaram a nos separar de quartos 

abertos e um único indivíduo sentado em uma cadeira do lado de fora dos cômodos. 

À minha direita, um extenso pátio cercado por muros altos e cerca de arame 

farpado, sob a vigilância de uma torre, foi observado, estando alguns usuários em 

seu período de livre acesso ao local. Foi-me informado que apenas aqueles usuários 

se encontravam no local por motivo de segurança, vez que não podiam permanecer 

no mesmo espaço que o restante.       

 No mesmo momento, foi-nos apresentada, Amanda19, mulher transexual 

submetida à medida de segurança, sendo essa cumprida, embora em cela 

                                                           
16

 Interna que apresenta bom comportamento, autorizada a trabalhar ou estudar internamente. 
17

 LEP – Art. 126 § 2
o
  As atividades de estudo a que se refere o § 1

o
 deste artigo poderão ser 

desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser 
certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.  (Redação dada 
pela Lei nº 12.433, de 2011). 
18

 Para participarem das aulas, os internos têm que prestar vestibular e arcar com os custos 
econômicos do curso em que foram aprovados. 
19

 Nome fictício. 

http://www.planalto.gov.br/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12433.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12433.htm#art1
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separada, no mesmo ambiente dos usuários do sexo masculino. Ao serem 

questionados acerca do resultado do laudo psiquiátrico dessa usuária, os servidores 

que nos acompanhavam não souberam responder com firmeza o exato motivo de 

sua inimputabilidade. Aparentemente sob efeito de forte medicação, na tentativa de 

comunicação das Promotoras, Amanda alegou que preferia estar isolada na ATP-

DF, sendo esse lugar melhor do que aquele de onde viera (CDP20).   

 Reparei que por meio da Ordem de Serviço SEI-GDF n. 345/2017 –

SSP/SESIPE/CG, proveniente do Decreto Nº 37.982, de 30 de janeiro de 2017, que 

dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de 

pessoas trans - travestis, transexuais e transgêneros - no âmbito da Administração 

Pública direta e indireta do Distrito Federal, existe um esforço, dentro do presídio, 

por parte dos servidores, para se adequarem ao uso do pronome de preferência do 

indivíduo.           

 Após esse breve momento, seguimos por mais um corredor rumo ao restante 

dos usuários do sexo masculino. Novamente, grades nos separavam do pequeno 

salão em que os usuários se encontravam. Com nossa chegada, dezenas deles 

colocaram-se perto das grades e chamaram pelas Promotoras, a fim de 

verbalizarem suas demandas. Com paciência e atenção, ambas as Promotoras 

passaram a ouvir as queixas de cada um deles, anotando as providências a serem 

tomadas.           

 Grande parte deles relatava que já estavam presos mais tempo daquele a que 

foram condenados, aos quais foram explicados que a medida de segurança não se 

encerra ao prazo mínimo estipulado, mas mediante laudo psiquiátrico que atestasse 

a cessação da periculosidade dos mesmos. Note-se que a terminologia utilizada 

pelos usuários: ‘preso’, ‘condenado’, ‘liberdade’, dentre outros termos, demonstram a 

percepção da realidade em que se encontram. Não vejo como poderia ser diferente. 

 Apesar de o local se apresentar um pouco mais humano, comparado com 

outras unidades espalhadas pelo país, o ambiente da ATP-DF sequer se assemelha 

ao de um hospital, muito menos de um ambiente para tratamento ambulatorial ou 

mesmo de um CAPS. A ATP-DF está situada em ambiente prisional, local em que os 
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 Centro de Detenção Provisória. 
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usuários são tratados como presos por agentes penitenciários, se entendem como 

presos e anseiam por uma liberdade colocada nas mãos das ciências ‘psi’21. 

 

1.3 A construção do marco analítico da pesquisa 

 

Através dos estudos acerca da prática do cientista, Thomas Kuhn22 foi capaz 

de entender os mecanismos internos das ciências. Em sua visão, por exemplo, 

essas se modificam por meio de paradigmas, que seriam espécies de 

representações e interpretações do mundo, reconhecidas de modo universal, 

dotados de questionamentos e respostas, que servem como modelo para uma 

comunidade científica. Dessa forma, seria através desse esquema que os cientistas 

buscariam soluções para as problemáticas sociais.  

Kuhn compreendeu, então, que a atividade científica consiste em um 

exercício de teste e erro, enquadrando a natureza em limites delimitados e de difícil 

transição que são dados pelo paradigma. O que move a ciência é justamente a 

disputa entre esses modelos que tentam explicar a realidade, assim, “o 

desenvolvimento da maioria das ciências têm-se caracterizado pela contínua  

competição  entre diversas concepções de natureza distintas”. (Kuhn, 2005). Essa é 

a premissa da ciência normal, desconstruindo sua neutralidade, ao deixar claro 

como as conclusões científicas se formam a partir dos preconceitos, visões de 

mundo e valores compartilhados pelos cientistas. 

Esse entendimento é importante para a compreensão histórica de conceitos 

médicos, que, a partir do casamento entre o direito e a psiquiatria, passaram a 

interferir diretamente na execução de institutos jurídicos. Dentro desse contexto, o 

nascimento da chamada medida de segurança ocorre por meio dos conceitos de 

periculosidade, prevenção, punição e tratamento, utilizados também em outras 

medidas para a contenção de entes perigosos, que estão em constante mudança de 

sentido, fruto daquilo que se tem por verdade científica em determinada época. 

Na busca por um perfil teórico, o desenvolvimento da pesquisa proposta 

procurou entender como a sociedade ocidental dos séculos XIX e XX lidou com os 
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 Expressão utilizada para referenciar e indicar todos os saberes disciplinados acerca da loucura e 

da Saúde Mental, quais sejam, a Psicologia, a Psiquiatria e a Psicanálise. 
22

 Thomas Samuel Kuhn (Cincinnati, 18 de Julho 1922 – Cambridge, 17 de Junho 1996) foi 
um físico e filósofo da ciência estadunidense. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cincinnati
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_Julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1922
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cambridge_(Massachusetts)
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_Junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1996
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_da_ci%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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comportamentos desviantes, resumidamente apontados como loucura, para, a partir 

daí, poder compreender como os problemas atuais surgiram e qual a melhor 

maneira disponível para resolvê-los. Percebemos, então, que, com base em 

conceitos preestabelecidos, o internamento compulsório passou a ser visto como a 

única solução encontrada a fim de lidar com a loucura, sob um viés de domínio 

exercido pelas concepções médicas. 

Foucault (1972) pontuou, de forma que a fala da loucura passa a ser excluída 

e vista enquanto sintoma, que  

 

“a consciência, apenas críticas, de que eles” (portadores de transtornos 
mentais) “se desviaram” (...) “não é uma consciência perturbada por ter-se 
comprometido na diferença e na homogeneidade da loucura e da razão; é 
uma consciência da diferença entre loucura e razão, consciência que é 
possível na homogeneidade do grupo considerado como portador das 
normas da razão. Sendo social, normativa, e solidamente apoiada desde o 
início, esta consciência prática da loucura não deixa de ser menos 
dramática; se ela implica a solidariedade do grupo, indica igualmente a 
urgência de uma divisão” (FOUCAULT, 1972, p. 185). 
 

  

No que concerne ao conflito de normas, Kelsen (1999, p. 143) nos alerta 

acerca da existência de normas contraditórias e da impossibilidade de coexistência 

das mesmas no ordenamento jurídico. 

“Um tal conflito de normas surge quando uma norma determina uma certa 
conduta como devida e outra norma determina também como devida uma 
outra conduta, inconciliável com aquela. [...] Este conflito não é, como 
anteriormente  mostramos, uma contradição lógica no sentido estrito da 
palavra, se bem que se costume dizer que as duas normas se 
“contradizem”. [...] a asserção (enunciado) que descreve uma ordem 
normativa afirmando que, de acordo com esta ordem, uma determinada 
norma é válida, e, especialmente, a proposição jurídica, que descreve uma 
ordem jurídica afirmando que, de harmonia com essa mesma ordem 
jurídica, sob determinados pressupostos deve ser ou não deve ser posto um 
determinado ato coercivo, podem - como se mostrou – ser verdadeiras ou 
falsas. Por isso, os princípios lógicos em geral e o princípio da não-
contradição em especial podem ser aplicados às proposições jurídicas que 
descrevem normas de Direito e, assim, indiretamente, também podem ser 
aplicados às normas jurídicas. Não é, portanto, inteiramente descabido 
dizer-se que duas normas jurídicas se “contradizem” uma à outra. E, por 
isso mesmo, somente uma delas pode ser tida como objetivamente válida. 
Dizer que A deve ser e que não deve ser ao mesmo tempo é tão sem 
sentido como dizer que A é e não é ao mesmo tempo. Um conflito de 
normas representa, tal como uma contradição lógica, algo de sem sentido” 
(KELSEN, Hans, 1999, p. 143). 

 Dessa forma, a afirmação de que existem normas conflitantes dentro do 

ordenamento jurídico brasileiro e que essas possuem filosofias que se contrastam, 



32 

 

    

impedindo a correta aplicação da medida de segurança à luz da Reforma 

Psiquiátrica, é pautada aqui, no conceito de antinomia. 

Assim, consoante o marco analítico adotado, o entendimento dos argumentos 

conceituais identificados como críticos nos discursos selecionados buscará, sem 

descuidar da perspectiva interna própria aos referenciais adotados, identificar a 

ineficácia da legislação, as possibilidades interpretativas e as consequências 

normativas dos atos jurídicos pertinentes. Combinará, portanto, estudo conceitual, 

revisão bibliográfica e análise de discursos. 
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Capítulo II: Medida de Segurança: Uma questão de saúde 

 

“A noção de periculosidade está indissociavelmente ligada a um certo exercício de 

futurologia pseudocientífica” (RAUTER, 1997). 

O direito penal entende que para uma pessoa ser punida e cumprir uma 

sanção penal, deve estar dotada do entendimento de que sua ação ou omissão 

possuía um caráter ilícito e era esperável que o agente fosse capaz de se enquadrar 

de acordo com esse entendimento. Em outras palavras, deve haver dolo de praticar 

um crime ou infração penal, ressalvando as modalidades culposas, não sendo esse 

enquadrado em uma das hipóteses de exclusão de ilicitude23.  

De outra forma, assim como preconizado no art. 26, CP24, o agente que, por 

doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo 

da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou 

de determinar-se de acordo com esse entendimento é isento de pena. Ou seja, 

quando o agente que comete o crime, ou infração penal se enquadra nesse requisito 

legal, passa a ser considerado inimputável, sendo aplicada a ele, a chamada medida 

de segurança por meio de sentença absolutória imprópria. 

Desse modo, o art. 26 do CP estabelece uma forma de excludente de 

culpabilidade, quando o agente for portador de doença mental ou possuir 

desenvolvimento incompleto ou retardado. Essa hipótese é baseada no sistema 

biopsicológico25, em oposição ao sistema biológico, no qual a inimputabilidade 

advém da existência de uma anomalia psíquica e ao sistema psicológico, o qual 

verifica apenas as condições psíquicas do autor no momento exato do fato, sem a 

                                                           
23

 CP, Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 
I - em estado de necessidade; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
II - em legítima defesa;(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.(Incluído pela Lei nº 
7.209, de 11.7.1984). 
24

 CP, Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o 
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (Redação dada pela Lei 
nº 7.209, de 11.7.1984). 
25

 Critério adotado pelo Código Penal Brasileiro, em que deve-se verificar a existência de uma doença 
mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, assim como, na falta de uma dessas 
realidades, necessitando de verificar se o indivíduo era capaz de entender o caráter ilícito do ato por 
ele praticado, ou ainda setinha condições de se enquadrar de acordo com tal entendimento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art26
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necessidade de comprovação da existência doença mental ou distúrbio psíquico-

patológico.            

 Destarte, a aplicação do disposto no referido artigo demanda uma verificação 

da existência tanto da doença mental ou desenvolvimento incompleto ou retardado, 

assim como da verificação de sua capacidade de entendimento do caráter ilícito do 

fato, ou de determinação de acordo com esse.  Dessa forma, tratando-se de 

inimputabilidade, o CP determina a absolvição do indivíduo, embora com aplicação 

de medida de segurança, sendo, portanto, uma absolvição imprópria.  

 A execução da medida de segurança exige uma compreensão de que, para 

além das questões que envolvem o direito penal e a segurança pública, necessita-se 

de uma ação interdisciplinar, que conta com a atuação de profissionais de diversas 

áreas, como da saúde física e mental, da assistência social, da terapia ocupacional, 

da garantia de direitos, do acompanhamento familiar, dentre outros, que, juntos, 

objetivam garantir à pessoa em sofrimento mental em confronto com a lei, o acesso 

ao tratamento adequado, bem como à assistência integral, previstos na Lei 

10.216/01.           

 De acordo com o art. 96 do CP, a medida de segurança pode ocorrer de duas 

maneiras, quais sejam: o tratamento ambulatorial e a internação em hospital de 

custódia e tratamento psiquiátrico, estando essas, também, reguladas pela Lei 

10.216/01, que, em seu art. 6º, trata da internação compulsória, sendo essa 

determinada pela Justiça.        

 Entretanto, para que esse instituto chegasse aos moldes atuais, uma longa 

evolução histórica ocorreu, caminhando por diversas correntes penais e 

psiquiátricas, dividindo a opinião de diversos estudiosos e influenciando a vida 

daqueles que sempre estiveram sob a mira do controle social. 

2.1 A herança da criminologia positivista 

 

A fim de entendermos o surgimento da preocupação do direito punitivo, 

baseado na matriz da defesa social, que englobava não apenas os portadores de 

transtorno mental, mas também outras situações, partimos dos estudos 

criminológicos produzidos a partir do século XVIII. 
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De acordo com Garcia (2002, p. 176), os autores do jusnaturalismo26 

idealizavam o crime considerando-o como fato individual, isolado, como mera 

infração à lei. Seria a contradição com a norma jurídica que daria sentido ao delito, 

sem que houvesse necessariamente uma referência à personalidade do autor ou à 

sua realidade social, para compreendê-lo. O decisivo seria o fato, não o autor. 

 No século XIX, a partir do reconhecimento da falência das ideias Iluministas, 

não só pelo aumento exponencial da criminalidade e da diversidade de crimes, mas 

também pelas altas taxas de reincidência, no ano de 1876, Cesare Lombroso (1835-

1909) publica a obra “L’Uomo delinquente”, dando início, assim, à Escola Positiva 

Italiana.          

 Foucault (2006) nos diz que no início deste século, período emergente da 

sociedade europeia, novas questões a respeito de quem seria o sujeito criminoso 

passaram a surgir. A partir de Lombroso, essas perguntas, a respeito da identidade 

do indivíduo que comete crimes, passam a receber um modelo explicativo baseado 

na biologia evolutiva. Ele explica que a causa da delinquência seria o 

reaparecimento eventual e acidental de características dos homens ditos selvagens 

em meio às sociedades evoluídas, sendo esses manifestados por meio de aspectos 

comportamentais, fisiológicos, mentais e anatômicos (atavismo27). Aqui, a noção de 

raça estabelece-se como uma diferença biológica e evolutiva, separando povos 

superiores e inferiores. 

Além disso, Lombroso ainda associa a criminalidade com as classes pobres, 

a prostituição, a homossexualidade, as deficiências físicas, dentre outros, 

delimitando uma hierarquia entre civilizados e selvagens. 

Com Ferri (1856-1929), a insistente pergunta ganha novas respostas, 

passando a considerar para efeitos de definição da identidade criminosa, não só 

fatores biológicos, mas também antropológicos, telúricos e sociais. Assim, para ele, 

o instrumento de luta contra essa criminalidade não seria o direito penal 

convencional, mas uma sociologia criminal integrada pela psicologia positiva, pela 

antropologia criminal e pela estatística social (DORNELLES, 2006). Dessa forma, 

abre-se espaço para saberes especializados que não integram o sistema penal. 

                                                           
26

 Defendiam o Direito Natural, em que os princípios, e normas partem de uma ideia universal e 

imutável de justiça, independente da vontade humana. 
27

 Bio reaparição em um descendente de caracteres de um ascendente remoto e que permaneceram 
latentes por várias gerações. Hereditariedade biológica de características psicológicas, intelectuais 
e/ou comportamentais. 
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Por sua vez, Liszt (1851-1919) vai então apresentar os elementos centrais de 

reconhecimento das medidas de segurança, afastando desse instituto a ideia de 

retribuição, não tendo esse relação com o delito, mas apenas com a periculosidade 

do agente infrator. Assim, o positivismo, baseado na noção de defesa da sociedade, 

afirma as diferenças existentes entre os indivíduos, justificando-as por meio da 

biologia. 

Apresentam-se, assim, os mecanismos que viriam a justificar a criação de 

uma medida de segurança, quais sejam, a prevenção e a periculosidade, requisitos 

para medida da pena, ambos pautados em um Direito do Autor. Assim, passa-se de 

uma matriz de segurança jurídica, em que a medida da pena seria o dano causado 

pelo crime, pautado em um Direito do Fato, para efetivar a matriz da defesa social. 

 

O hospital como instrumento terapêutico é uma invenção relativamente 
nova, que data do final do século XVIII. A consciência de que o hospital 
pode e deve ser um instrumento destinado a curar aparece claramente em 
torno de 1780 e é assinalada por uma nova prática: a visita e a observação 
sistemática e comparada dos hospitais. [...] É a introdução dos 
mecanismos disciplinares no espaço confuso do hospital que vai 
possibilitar sua medicalização. [...] A formação de uma medicina hospitalar 
deve−se, por um lado, à disciplinarização do espaço hospitalar, e, por 
outro, â transformação, nesta época, do saber e da prática médicas [...] A 
prática do internamento no começo do século XIX, coincidiu com o 
momento em que a loucura é percebida menos com relação ao erro do que 
com relação à conduta regular e normal. Momento em que aparece não 
mais como julgamento perturbado, mas como desordem na maneira de 
agir, de querer, de sentir paixões, de tomar decisões e de ser livre. Enfim, 
em vez de se inscrever no eixo verdade−erro−consciência, se inscreve no 
eixo paixão−vontade−liberdade. [...] Assim se estabelece a função muito 
curiosa do hospital psiquiátrico do século XIX: lugar de diagnóstico e de 
classificação, [...] Mas também espaço fechado para um confronto, lugar de 
uma disputa, campo institucional onde se trata de vitória e de submissão 
(FOUCAULT, 2006). 
 
 

Foucault ainda nos diz que a partir do confronto que se estabelece dentro das 

instituições hospitalares é que se passa a produzir um poder-saber denominado 

psiquiatria. A medicina, então, passa a executar uma função de controle social 

pautada no corpo. “Um certificado médico, homologado pela autoridade prefeitorial e 

controlado pela possibilidade de uma inspeção judiciária, vai poder detectar estados 

potencialmente perigosos” (CASTEL, 1977, p. 275). 

Estabelece-se, assim, a essência da medida de segurança, já antes pautada 

na prevenção e na periculosidade, agora fundada também na ideia de tratamento, 

tendo na psiquiatria, uma aliada inseparável. 
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[...] a partir do momento em que se deixa a pessoas que não são os juízes 
de infração o cuidado de decidir se o condenado “merece” ser posto em 
semiliberdade ou em liberdade condicional, se eles podem pôr um termo à 
sua tutela penal, são sem dúvida mecanismos de punição legal que lhes 
são colocados entre as mãos e deixados à sua apreciação; juízes anexos, 
mas juízes de todo modo. (FOUCAULT, 1987, p. 22). 

 

2.2 A medida de segurança na legislação penal 

 

De acordo com Virgílio de Mattos (2006), a medida de segurança, 

denominada dessa forma, é codificada no Brasil por meio do Código Penal de 1940. 

Por muito tempo, entretanto, a medida de segurança e a pena não eram 

excludentes. Nesse período, vigia o modelo duplo binário28, sendo substituído por 

meio da reforma da Parte Geral do Código Penal em 1984, pelo modelo vicariante, 

em que se aplica ou medida de segurança, ou pena.      

 É a partir do movimento criminológico positivista, embora não exclusivamente 

nele, que surgem conceitos formulados por meio de enunciados pretensamente 

científicos do que seria o perigo, periculosidade. Raffaele Garofalo (1851-1934)29 

utiliza o termo peligrosidade, mas que indica o mesmo conceito. Essa ideia forte da 

criminologia positivista com a questão da defesa social está associada ao indivíduo 

que apresenta o perigo pra sociedade, nas mais diferentes formas.  

 Dessa maneira, o sistema legislativo brasileiro encontrou uma solução, por 

meio do art. 26 do Código Penal, sendo essa encontrada também em outras 

legislações. Tal solução contempla a herança da criminologia positivista com o 

positivismo jurídico. Isso significa que temos o positivismo jurídico dentro de uma 

vertente fortemente influenciada pela filosofia penal, escola clássica e a ideia do livre 

arbítrio. Ou seja, essa solução contempla a liberdade do indivíduo como regra, e a 

retirada da capacidade livre de entender e atuar como exceção. Essa é a ideia da 

criminologia positivista no século XIX: o homem não é livre, ele é determinado, ou 

                                                           
28

 Sendo o réu semi-imputável não cabe redução da pena mais medida de segurança. Desde a Lei nº 
7.209/84 restou abolido o antigo regime do duplo binário, que permitia a aplicação cumulativa de 
pena privativa de liberdade mais medida de segurança. O sistema vigente, desde 1984, é o 
vicariante, em que o agente recebe pena ou medida de segurança, Indicação, na espécie, conforme 
perícia médica, da internação (TJDFT – Processo APR 20130210049317 DF 0004847-
19.2013.8.07.0002. Orgão Julgador 1ª Turma Criminal. Publicação Publicado no DJE : 13/03/2015 . 
Pág.: 411. Julgamento 5 de Março de 2015. Relator MARIO MACHADO). 
29

 Magistrado, jurista e criminólogo italiano. 
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seja, o comportamento criminoso tem uma causa.     

 Assim, a fórmula brasileira foi contemplar essa liberdade, a partir de um 

casamento com a medicina psiquiátrica, de forma que direito penal, no que concerne 

à medida de segurança, não funcionaria sem o psiquiatra de plantão. É como se 

disséssemos: o homem é livre até que surja qualquer sinal de que ele não é, de 

forma que o art. 26, CP, confere ao psiquiatra o posto de criminólogo que irá aferir a 

capacidade de entendimento e de autodeterminação do indivíduo.   

 Historicamente a periculosidade é uma temática associada à construção das 

legislações modernas, tanto na Europa como na América Latina. Logo, o art. 26, CP, 

é o resultado dessa herança histórica, que vem tanto das disciplinas da criminologia 

positivista quando do campo de estudo da frenologia – anterior a Lombroso. Os 

defensores de tal corrente diziam que os aspectos fisionômicos espelham o caráter 

e a moral do indivíduo. Esses projetariam, por exemplo, o que se identifica como o 

homem selvagem, o perigo. 

Tendo então se estabelecido em nossa legislação nacional, a medida de 

segurança, fruto desse paradigma, impõe a privação ou restrição de direitos e acaba 

se tornando também retributiva e voltada para o passado, assim como a pena, pois 

ambas são aplicadas após a prática do crime (MARCHEWKA, 2007).  

 De acordo com Jacobina (2008), experiências ocorridas ao redor do mundo 

foram prenunciando uma abordagem menos formal e mais interdisciplinar à questão 

da loucura. Experiências como a de comunidades terapêuticas, na Inglaterra, e a 

psiquiatria preventivo-comunitária, nos Estados Unidos, têm essa direção. Duas 

experiências são muito citadas como fundamentadoras da reforma psiquiátrica vivida 

no Brasil: a antipsiquiatria e a psiquiatria democrática formulada com base nas 

experiências de Franco Basaglia30. 

O ano de 1978 costuma ser identificado como o de início efetivo do 
movimento social pelos direitos dos pacientes psiquiátricos em nosso país. 
O Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), movimento 
plural formado por trabalhadores integrantes do movimento sanitário, 
associações de familiares, sindicalistas, membros de associações de 
profissionais e pessoas com longo histórico de internações psiquiátricas, 
surge neste ano. É sobretudo este Movimento, através de variados campos 
de luta, que passa a protagonizar e a construir a partir deste período a 
denúncia da violência dos manicômios, da mercantilização da loucura, da 
hegemonia de uma rede privada de assistência e a construir coletivamente 

                                                           
30

 Franco Basaglia foi um médico e psiquiatra italiano, precursor do movimento de reforma 
psiquiátrica em seu país, que ficou mais conhecido como Psiquiatria Democrática. Nasceu no ano de 
1924 em Veneza, Itália, e faleceu em 1980. 
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uma crítica ao chamado saber psiquiátrico e ao modelo hospitalocêntrico na 
assistência às pessoas com transtornos mentais. A experiência italiana de 
desinstitucionalização em psiquiatria e sua crítica radical ao manicômio é 
inspiradora, e revela a possibilidade de ruptura com os antigos paradigmas, 
como, por exemplo, na Colônia Juliano Moreira, enorme asilo com mais de 
2.000 internos no início dos anos 80, no Rio de Janeiro. Passam a surgir as 
primeiras propostas e ações para a reorientação da assistência. O II 
Congresso Nacional do MTSM (Bauru, SP), em 1987, adota o lema “Por 
uma sociedade sem manicômios”. Neste mesmo ano, é realizada a I 
Conferência Nacional de Saúde Mental (Rio de Janeiro) – (BRASIL, 2005). 

Assim, movido pelas discussões nacionais sobre o tema, ainda no ano de 

1989, o deputado federal Paulo Delgado apresentou o projeto de lei de sua autoria 

de n. 3657/89, que propunha a regulamentação dos direitos das pessoas com 

transtornos mentais e a extinção progressiva dos manicômios no país, fazendo 

referência como justificativa do projeto, à lei italiana n. 180, que reformulou o 

tratamento psiquiátrico italiano a partir das ideias de Basaglia. Embora existisse um 

otimismo em relação à aprovação do referido projeto, as associações dos 

proprietários de hospitais, em período em que a internação psiquiátrica representava 

lucro para redes particulares de saúde, percebendo o risco que a possível 

aprovação da lei representaria para o setor, se colocaram fortemente contra a 

discussão do referido projeto.        

 Apesar disso, um forte debate repercutiu positivamente na sociedade 

brasileira. Nesse período, leis do mesmo tipo foram aprovadas em diversos estados 

da federação, como por exemplo, a Lei n. 975/95 do Distrito Federal, que definiu que 

a atenção ao usuário dos serviços de saúde mental será realizada de modo a 

assegurar o pleno exercício de seus direitos de cidadão.     

 A desinstitucionalização das estruturas manicomiais, embora em reduzida 

velocidade, começou a ganhar força no Brasil, de forma que antes mesmo da 

positivação normativa, a transformação do modelo virou prática política e social.

 A chamada Lei Paulo Delgado foi rejeitada, sendo, porém, aprovado um 

substitutivo, após 12 anos de tramitação, Lei n. 10.216/2001, que apesar de algumas 

divergências, atendia a maior parte dos desejos da Reforma Psiquiátrica. Assim, a 

Lei Federal 10.216 redireciona a assistência em saúde mental, privilegiando o 

oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária, dispõe sobre a 

proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, mas não institui 

mecanismos claros para a progressiva extinção dos manicômios (BRASIL, 2005). 
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A promulgação da lei 10.216 impõe novo impulso e novo ritmo para o 
processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil. É no contexto da promulgação 
da lei 10.216 e da realização da III Conferência Nacional de Saúde Mental, 
que a política de saúde mental do governo federal, alinhada com as 
diretrizes da Reforma Psiquiátrica, passa a consolidar-se, ganhando maior 
sustentação e visibilidade (BRASIL, 2005). 

 

2.3 As várias faces da medida de segurança e a periculosidade 

 

A medida de segurança, historicamente, possui uma filosofia que se 

diferencia bastante da que rege o sistema penitenciário comum. Enquanto a pena 

possui uma característica retributiva predominante, a medida de segurança, 

teoricamente, carrega um conteúdo de sanidade e tratamento. Apesar disso, do 

ponto de vista pragmático das medidas aplicadas, temos que as medidas de 

segurança apresentam-se como situação análoga ao cárcere, configurando-se como 

pena, de forma que possuem uma prática muito parecida com a penal, tendo um 

conjunto de argumentos diferenciados que justificam essas diferentes medidas a 

serem aplicadas.          

 Segundo Renata Weber Gonçalves (2008),  

“a medida de segurança fala também quase sempre de dois pólos por onde 
ela circula. Ela está entre a pena e o tratamento; é cumprida entre um 
presídio e um hospital; a pessoa que se submete a ela é um preso, mas 
também um doente. (...) Estar submetido a ela é uma proteção, mas 
também um perigo; é medir um tempo que está entre o determinado e o 
indeterminado; faz falar de essência e aparência, de verdade e mentira. Do 
mesmo modo, a medida de segurança fala também de perigo e 
necessidade, necessidade de contenção de entes perigosos que vai sempre 
além dos limites legais, inserida que está nas narrativas da chamada 
“cultura do medo” (WEBER, 2008, p. 101).  

 
Ao contrário do preconizado pela atual prática jurídica, a sentença de 

inimputabilidade decretada aos pacientes age como uma violação. Ser inimputável 

significa não ter direito à palavra e à ação. Inviabiliza a possibilidade que o sujeito 

teria de refazer seu ato, de produzir um sentido por meio da palavra e, 

consequentemente, localizar o excesso de sua angústia. Ao ser convocado pela 

Justiça a responder por seus atos, responsabilizando-se por eles, o sujeito terá a 

oportunidade de construir um projeto de convivência no âmbito social como qualquer 

cidadão o faz. O ato jurídico, o chamado pela responsabilização, atua como 

operador clínico, extremamente necessário à condução do tratamento do paciente. 
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Portanto, a mediação entre a clínica, o social e o ato jurídico é necessária à 

organização subjetiva dos pacientes (REZENDE, 1993).   

 Dentro do sentido daquilo que é, na prática, a medida de segurança mostra-

se inteiramente relevante o entendimento sobre como a noção de periculosidade, 

aparentemente sem limites legais, influencia o modelo penal. É a presença desse 

juízo que autoriza a existência de ações que visam a proteção, baseado na matriz 

da defesa social, mas que, na prática, apresentam formas inconstitucionais, como, 

por exemplo a da eternização da medida de segurança. Abandonar essa matriz e 

conectar-se a uma constituição que preza pela integridade da pessoa em sofrimento 

mental em conflito com a lei significa, então, questionar a noção de periculosidade. 

Assim, a mudança de paradigmas do Estado Liberal para o Social e, por fim, 

para o Estado Democrático de Direito, nos traz a conclusão de que, no caso em tela, 

no qual o objetivo geral consiste em avaliar questões concernentes à medida de 

segurança, a partir das definições dos limites estabelecidos pela legislação em vigor, 

o que existe é consequência daquilo que se pode ver, de acordo com as lentes 

atuais. 

Dentro desse contexto, três vieses pautam, oficialmente, a aplicação da 

medida de segurança segundo o discurso institucional, sendo eles: a periculosidade, 

a prevenção e o tratamento. A periculosidade, elemento requisito para aplicação da 

medida é conceito voltado à probabilidade de execução de novo fato ilícito. É 

adotada pela legislação atual, de modo que se encontra vinculada ao transtorno 

mental. Isto pode ser percebido no trecho da entrevista abaixo. 

 

A periculosidade está vinculada a doença, porque se o indivíduo não estiver 

compensado, ele pode ficar agressivo e praticar atos violentos. Entretanto, 

tem muita gente que não tem doença mental e é de extrema periculosidade. 

Então isso é uma coisa muito controversa. Por exemplo, a pessoa com 

doença mental, se ela estiver compensada, medicada, não terá a 

periculosidade. Pode conviver normalmente no convívio social. E aquela 

pessoa que não tem o transtorno mental e é perigosa? Não tem nem 

medicação. É aquele que se você der uma fechada no transito, vai sair e te 

dar um tiro. Então, assim, na verdade a periculosidade relacionada ao 

transtorno mental é mais fácil de você controlar do que a pessoa “normal” 

(trecho de entrevista – PJ1). 

 

De acordo com Gomes, periculosidade pode ser definida como o conjunto das 

condições objetivas e subjetivas que revelam a probabilidade de que o sujeito venha 
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a cometer fatos socialmente danosos (GOMES, 2004, p.380). Ou seja, como 

podemos perceber a partir da análise do trecho acima, a periculosidade utilizada 

segundo o parâmetro do art. 97 do CP, é um conceito pautado no futuro, vinculado a 

existência de um transtorno mental, sem uma definição específica, que estabelece 

sanções baseadas na probabilidade de delinquência.  

De acordo com nossos entrevistados, a periculosidade 

 

é um conceito difícil de identificar. A psiquiatria procura elaborar conceitos 

relacionados à periculosidade. Historicamente, a periculosidade nos 

direcionou ao campo das medidas de segurança, já que normalmente essa 

está relacionada a uma absoluta falta de compreensão dos seus atos. 

Quando falo de um indivíduo perigoso é aquele altamente inesperado. O 

senso comum entende que perigoso é aquele que não podemos prever as 

reações. As ideias de periculosidade jurídica são construídas através de 

parâmetros e protocolos levados ao processo, documentos que indicam a 

prática de crimes. O fundamento da periculosidade se baseia nas ações 

pretéritas que vêm nos atos. Com base nisso o juiz se vale para as suas 

medidas (trecho de entrevista – PJ3). 

Normalmente nós decidimos a questão da periculosidade, amparados numa 
prova técnica. Essa prova é oriunda da manifestação de um profissional que 
traduz isso num estudo que seja de caráter psiquiátrico e psicológico, de 
expansão da própria psique e de um quadro neurológico, de saúde e 
higidez mental. Essa indicação de periculosidade acaba sendo manifestada 
por uma preocupação atinente a pedidos de prova, pessoas que, uma vez 
oportunizado um eventual afrouxamento das incidências de intervenção, 
não venham à manifestar novo perigo. Logo, para os fins da nossa atividade 
profissional (MPDFT), a cessação de periculosidade é a cessação de 
condutas que guardem qualquer tipo de relação com o direito penal. [...] A 
periculosidade a que se refere essa previsão do art. 97, CP, é o risco de 
reiteração de práticas, então definidas como criminosas, ainda que não 
desejáveis. É preciso fixar essa linha, porque a intervenção do direito penal 
do estado é uma intervenção muito dura, não tendo por orientação apenas o 
tratamento do enfermo mental. Ela tem por orientação a incidência e 
manifestação das ações de periculosidade, que não deve se confundir com 
o tratamento, sob pena de frustrar o mesmo. Não podemos usar o 
instrumento mais duro do estado para fomentar condutas desejadas (trecho 
de entrevista – PJ4). 

 

Pela moldura que se estabelece, a partir da análise dos trechos supracitados, 

fica perceptível que a ausência de uma definição explícita do que seria a 

periculosidade permite com que práticas parcialmente delimitadas, configurem-se no 

ordenamento, abrindo espaço para o arbítrio por parte das pessoas que o executam. 

Isso ocorre de forma que a vinculação da aplicação e posterior extinção da medida 

de segurança à existência de uma periculosidade pautada numa futurologia pouco 

definida, não é justificativa suficiente, nos moldes em que se é verificada, para a 
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aplicação do instrumento mais duro do Estado, qual seja, o direito penal.  

 No que concerne ao segundo critério, o da prevenção, esse é dividido, 

segundo as teorias penais, entre gerais e especiais. À medida de segurança, é 

aplicado o elemento da prevenção especial negativa, que busca a segregação do 

delinquente, objetivando a sua neutralização, a fim de que não volte a cometer fatos 

ilícitos. Von Liszt (1851-1919) denomina isso de inocuização, ao apresentar seu 

Programa de Marburgo em 1882. Segundo o autor, a luta pela delinquência habitual 

pressupõe um exato conhecimento da mesma (FERRAJOLI, 2010).  

 De acordo com Zaffaroni (2003), quando as ideologias fracassam ou são 

descartadas, apela-se para a neutralização e eliminação, de modo que na realidade 

social, como as ideologias sempre fracassam, a neutralização é somente uma pena 

atroz imposta por seleção arbitrária. 

Quanto ao viés do tratamento, sendo essa a função declarada da medida de 

segurança, percebe-se que, de um lado deve-se manter uma preocupação geral do 

direito penal e as tradicionais teorias de pena como a reprovação, prevenção 

geral/específica, positiva/negativa, tendo, no outro, a colisão com uma feição 

eminentemente terapêutica de intervenção do Estado em relação ao doente.  

 A justificativa utilizada para o tratamento do inimputável, por meio da medida 

de segurança, é o fato de que ele não tem como sofrer uma censurabilidade como 

acontece com o imputável, apenas com a incidência da pena. Dessa forma, vez que 

a pessoa submetida à medida de segurança recebe uma sentença absolutória, não 

configurando culpabilidade em sua ação, mas essa ainda apresenta um perigo a ela 

mesma e à sociedade de um modo geral, o direito penal encontra aí sua justificativa 

para, ao isolar esse indivíduo do convívio social, implementar um tratamento 

terapêutico com fins de estabilizá-lo e compensá-lo.    

 Nesse sentido, Cleber Masson define a medida de segurança como uma 

modalidade de sanção penal com finalidade exclusivamente preventiva, e de caráter 

terapêutico, destinada a tratar inimputáveis e semi-imputáveis portadores de 

periculosidade, com o escopo de evitar a prática de futuras infrações penais 

(MASSON, 2015). 

Por outro lado, a medida de segurança, dados os nossos problemas 

estruturais, acaba, na prática, muitas vezes, se transmudando numa resposta que 

pode ser mais dura e mais grave do que a própria prisão. A medida de segurança 

deve ser compreendida, não apenas como medida de internação, mas uma 
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intervenção terapêutica do estado naquela pessoa que demanda tratamento. Se a 

estrutura não autoriza que esse tratamento se dê de modo mais adequado (tanto na 

internação quanto no tratamento ambulatorial), temos uma prática dissociada do 

contexto normativo, que se apresenta de maneira bastante violadora dos direitos em 

geral, não só da coletividade, que tem interesse na restrição de liberdade dessa 

pessoa que manifesta periculosidade, mas, igualmente, e principalmente, da pessoa 

enferma que sofre a medida de segurança em estabelecimento ou tratamento 

inadequado.          

 Dessa maneira, rompe-se a dimensão entre a função declarada e a função 

real da medida de segurança e estabelece-se um quarto viés, qual seja o caráter 

retributivo. É inegável que a medida de segurança, na forma como é aplicada, não 

só, mas, sobretudo, no âmbito do Distrito Federal, representa uma punição ao 

sujeito submetido a ela. Segundo os interlocutores que compõem essa pesquisa, a 

existência de tal caráter na medida de segurança, contraria a sua função. Senão, 

vejamos: 

A rigor do nosso ordenamento jurídico, a medida de segurança não deveria 
ter um caráter retributivo, apenas terapêutico. Todavia, muito embora o 
disposto no CP, não é isso que vemos na prática. Ainda que tenha o caráter 
terapêutico, quando se dá efetivamente a medida de segurança, sabemos 
que os segurados, que podemos chamar de internos, presos, sentenciados, 
já que não há praticamente qualquer distinção entre eles e os demais, 
sofrem um caráter retributivo. Não apenas socialmente, já que são pessoas 
à margem da sociedade, mas também, a questão das instituições, de 
maneira geral, e a consequente aplicação da medida de segurança. As 
condições das estruturas asilares são muito semelhantes ao do cárcere. 
Assim, em pontos específicos há distinção, mas na maior parte dos casos, 
se você visitar um local de internação para medida de segurança e um 
presídio comum, você vai verificar mais questões semelhantes do que 
distintas. Eu acredito que nós não cumprimos o disposto na Lei 10.216/2001 
ou mesmo no CP.[...] Nos parece que o fim último, da medida de segurança, 
de fato é o caráter retributivo (trecho de entrevista – DP). 

Em minha visão a medida de segurança tem uma função punitiva e ainda 
perversa. Como se punir uma pessoa que é doente? Isso é puramente 
pautado na defesa da sociedade. Essa finalidade que diz que é terapêutica 
é um faz de conta. A função real é a punição, pior do que a pena, já que 
nessa ainda há os regimes, progressão, etc. Já na medida de segurança, 
depende de um laudo. Eu analisei vários laudos da ATP-DF e é chocante o 
que a gente vê. Na própria psiquiatria forense há inúmeros instrumentos 
para formar um laudo, mas eles não usam. Na teoria existe, mas na prática 
não (trecho de entrevista – PRJ). 

Assim, a sua aplicação nos moldes atuais afronta uma série de princípios do 

direito penal como o princípio da proporcionalidade, que determina a existência de 

uma correspondência entre a gravidade do delito praticado e a duração da medida 
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de segurança, com fins a não permitir um excesso punitivo.    

 De acordo com Beccaria (2002), não só é interesse comum que não sejam 

cometidos delitos, mas também que eles sejam tanto mais raros quanto maior o mal 

que causam à sociedade. Portanto, devem ser mais fortes os obstáculos que 

afastam os homens dos delitos na medida em que estes são contrários ao bem 

comum e na medida dos impulsos que os levam a delinquir. Deve haver, pois, uma 

proporção entre os delitos e as penas (BECCARIA, 2002, p. 50).    

 Além disso, o princípio da intervenção mínima, que define que o direito penal 

deve ser usado apenas quando e na medida do estritamente necessário, defende 

Ferrari, constitui fato extremamente injusto e desigual, que a própria falta de 

capacidade mental do infrator, decorrente de anomalia, resulte em consequências 

negativas, a ponto de submeter esse indivíduo a instância formal de controle, 

tornando impossível o acordo penal (FERRARI, 2001, p. 115). 

O princípio minimalista possui, assim, uma relação imediata ao princípio da 
proporcionalidade, escolhendo, dentre as soluções alternativas, aquela que 
ocasionar menor intervenção possível. No âmbito das medidas  de 
segurança, cada vez mais revela-se necessária a interferência subsidiária, 
buscando outras soluções menos onerosas aos objetivos pretendidos, 
conferindo efetividade às concepções de necessidade, subsidiariedade e 
fragmentariedade (FERRARI, 2001, p 115) 

Por fim, o princípio da dignidade da pessoa humana, vai exigir, pautado no 

respeito ao direito constitucional da integridade da pessoa com transtorno mental, 

que os responsáveis pela retirada dessa pessoa do convívio social e o seu posterior 

confinamento total ou parcial, dote a sua aplicação de condições mínimas de 

tratamento terapêutico e psiquiátrico, respeitando a salubridade no ambiente 

institucional, a permanência de uma equipe técnica habilitada que acompanhe esses 

indivíduos, assim como, o respeito ao desenvolvimento do tratamento. 

Entretanto, antes que se chegue a esse ponto, é importante questionarmos 

todo o processo que qualifica e enquadra os portadores de transtorno mental em 

conflito com a lei à aplicação de tal medida. A produção de diagnósticos, pautado 

nos saberes médicos, mostra-se falho na identificação da necessidade real desse 

instituto penal, prejudicando assim, sua posterior execução, como veremos a seguir. 
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Capítulo III: Quesitação Penal à luz da Lei n. 10.216/2001 

 

“O portador de sofrimento mental recebe uma espécie de ‘nova condenação’ a cada 

repetição de um laudo ‘positivo’ para periculosidade” (MATTOS, 2006). 

 

A quesitação penal é um instituto jurídico que busca, através de perícia 

médica – chamada de Incidente de Insanidade Mental, verificar como já discutido, se 

durante o ato criminoso ou infração penal praticada, o agente era, por doença 

mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, inteiramente incapaz de 

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

entendimento, a fim de enquadrá-lo como inimputável ou semi-inimputável, de 

acordo com o art. 26 do CP.  

Durante o inquérito policial ou após iniciado o processo penal e antes da 

condenação, em caso de dúvida acerca da integridade mental do sujeito infrator, 

pode ser realizada perícia por profissionais da área médica, peritos do IML, no caso 

do DF31. As partes podem apresentar quesitos a serem respondidos pelos peritos, 

objetivando a confirmação, ou não, da inimputabilidade ou da semi-inimputabilidade, 

baseado num juízo de periculosidade.  O mesmo exame é feito se o transtorno 

mental é verificado após a condenação em pena privativa de liberdade, a fim de se 

permitir a aplicação da chamada medida de segurança superveniente32. 

Em caso positivo, em que há um laudo no sentido de não ser o agente 

inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 

acordo com esse entendimento, cabe ao juiz, que não está vinculado ao resultado 

do exame, a aplicação da medida de segurança, uma vez que a pessoa é 

                                                           
31

 A realização do exame será sempre determinada pelo magistrado, de ofício ou a partir da 
provocação da parte interessada, que requererá o exame em petição avulsa. Se for determinada de 
ofício, o juiz despachará, nos autos principais, nomeando curador (que pode ser o próprio defensor) 
ao réu ou indiciado e, em seguida, baixará portaria, determinando o exame e nomeando os peritos de 
sua confiança. 
32

 CP, Art. 41 - O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido a hospital de 
custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado. 
CPP, Art. 149.  Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de 
ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, 
irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. 
LEP, Art. 183.  Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença 
mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da 
Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por 
medida de segurança. (Redação dada pela Lei nº 12.313, de 2010). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12313.htm#art2


47 

 

    

considerada inimputável perante a lei. Apesar de poder requerer novo exame, na 

prática, na maioria das vezes a palavra técnica é reconhecida como verdadeira. 

Nesse sentido, na ausência de conhecimento médico por parte dos 

aplicadores do direito, entendem nossos interlocutores que: 

O direito penal não funciona sem o psiquiatra de plantão. [...] o art. 26, CP, 
chama o psiquiatra, que é como se fosse o novo criminólogo que irá aferir 
se o indivíduo tinha a capacidade de entender e de se autodeterminar 
(trecho de entrevista – PJ3). 

A justiça atual, numa perspectiva temporal, vem utilizando o protocolo mais 
atualizado. Se não se faz isso, assume-se um risco. O juiz pode dizer ao 
psiquiatra que não concorda com a técnica utilizada, mas o que é feito em 
regra é a produção de outro laudo. Um joga a responsabilidade para o 
outro. [...] Apesar de ele não ser obrigado a aceitar, quando faz isso, ele 
assume um risco, surgindo um dilema. Esses profissionais atuam a partir 
de saberes que são consensos na área. Assim, tende-se a tomar muito 
cuidado ao ignorar essa informação (trecho de entrevista – PJ3). 

De acordo com Foucault33, ainda no século XVII, onde se “(...) prevê a loucura 

como fato justificativo, cuja prova só se admite após exame do processo; se após 

uma informação sobre a vida do acusado se constata desarranjo em seu espírito, os 

juízes decidem se se deve mantê-lo em sua família ou interná-lo, tanto no hospital 

como numa casa de força, "para lá ser tratado como os outros insanos". E nesse 

cenário, seria raro ver os magistrados recorrendo a um exame médico. 

Atualmente, seguindo o trâmite processual, após sentença de aplicação da 

medida de segurança e, de acordo com o Código Penal, art. 97, há a realização de 

nova perícia médica34 ao termo do prazo mínimo fixado, devendo ser repetida de 

ano em ano ou a qualquer tempo, se assim o determinar o juiz da execução, para 

verificar se houve a cessação da periculosidade da pessoa com transtorno mental 

em conflito com a lei, a fim de indicar se é caso de extinção da medida ou se ainda é 

necessária a sua continuidade.  

Periculosidade seria a probabilidade de ele praticar outros crimes. A 
violência. Ele voltar a praticar atos violentos. Então o que acontece? Se ele 
tem um transtorno mental e não estiver medicado, ele tem potencialidade 
de praticar atos violentos. Geralmente a periculosidade está diretamente 
relacionada ao acompanhamento dele. [...] Então, o art. 97 do CP, 
condiciona a duração da medida de segurança à cessação da 

                                                           
33

 FOUCAULT, Michel. 1972. A História da Loucura na Idade Clássica. Ed. Perspectiva. São Paulo, 
Brasil, p. 142. 
34

 CP, Art. 97, § 2º - A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser 

repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução.  . 
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periculosidade e o que acontece na prática é que quando é feito a perícia 
pelo IML, se ele tem um transtorno mental, a tendência dos peritos é 
sempre colocar que ele tem a periculosidade. Assim, a medida de 
segurança acaba virando uma “prisão perpétua”. Não tem prazo para 
acabar, porque a periculosidade vai sempre existir. (trecho de entrevista – 
PJ1). 

Entende-se, dessa forma, que, uma vez que a periculosidade, ‘verificada’ 

através da perícia médica, é vinculada à doença, no contexto de doenças mentais 

incuráveis, não faz sentido a aplicação do procedimento padrão à luz do CP.  

A periculosidade está vinculada à doença. Até porque se ela não estiver 
vinculada à doença, o caso não será mais de segurança e sim de resposta 
tradicional da persecução penal. Se essa periculosidade não for 
consequência por figura de doença, não se fala mais de intervenção 
terapêutica do Estado. Estaremos falando da resposta dura que o sistema 
penal reserva para as pessoas em geral (trecho de entrevista – PJ4). 

Ou seja, o art. 97, CP, que vincula a extinção da medida de segurança à 

cessação de um entendimento que não se pode medir, como debatido no capítulo 

anterior, presta um desserviço ao procedimento penal, de modo que, nesses casos, 

dever-se-ia aplicar a Lei 10.216/2001, pois, na maioria das vezes, a doença mental 

não cessa, podendo, no máximo, ser controlada, passando assim, de uma questão 

de segurança, para uma questão de saúde. 

De acordo ainda com a percepção dos seguintes interlocutores: 

[...] se a gente vincular (à doença), nunca vai cessar a periculosidade. 
Então, a questão não é propriamente mais se a pessoa está curada ou não, 
até porque tem situações que não se fala em doença, mas em condição 
mental Não é como se fossemos encontrar uma cura, mas administra-se 
para diminuir o risco e tentar fazer com que essa pessoa volte pra 
sociedade, não apresentando risco nem pros outros, nem pra ela mesma 
(trecho de entrevista – PJ3). 

Eu não acho que a periculosidade se cesse em momento nenhum. 
Entretanto quando se junta vários fatores, como, por exemplo, uma família 
que aprende a lidar melhor com a patologia, uma família que conseguiu 
acesso aos seus direitos (um paciente que não tem condições de trabalhar, 
mas tem direito a um BPC

35
 ou o Programa De volta pra casa

36
), além de 

                                                           
35

 Benefício de Prestação Continuada-BPC, da Lei Orgânica Assistencial Social LOAS, é a garantia 
de um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer 
idade com impedimentos de natureza física, metal, intelectual ou sensorial de longo prazo (aquele 
que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos) que o impossibilite de participar de forma 
plena e efetiva da sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. (Link: 
mds.gov.br/assuntos/assistência-social/benefícios-assistenciis/bpc) – acesso em 22/10/2017. 
36

 Programa que tem o objetivo de reabilitação psicossocial de pessoas e a mudança do modelo 
assistencial em saúde mental, com aplicação do atendimento extra-hospitalar e comunitário. A Lei n. 
10.708 de 31 de julho de 2003 estabelece o programa e as portarias n. 2077/GM e 2078/GM, de 31 
de outubro de 2003, regulamentam como aderir. (Link: portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-
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uma referencia para tratamento e do trabalho que já foi feito com o paciente 
(comportamento), aliado ao fato do paciente se tornar mais tolerante às 
reações..., isso tudo pode fazer com que o paciente tenha uma 
probabilidade menor de voltar a cometer outro delito. Não é que a 
periculosidade dele cessou, há a modulação de algumas coisas que diminui 
a chance de surtos, quando é um doente mental (trecho de entrevista – EF). 

Havendo, assim, o controle e/ou compensação do transtorno, não há porque 

se falar em cessação da periculosidade como requisito legal para a extinção da 

medida de segurança, de modo que existem outros fatores que interferem na 

produção de um saber médico sobre o indivíduo, como os acima demonstrados. 

3.1 Quesitação Penal 

 

Dentre os quesitos que devem ser respondidos pelos psiquiatras atualmente, 

durante a realização da perícia, perguntas como “o paciente é portador de 

periculosidade?”, “tal distúrbio mental, o impossibilita de viver em sociedade ou 

coloca em risco a sociedade em que vive?”37, dentre outras, que se baseiam em um 

instituto de conceito pouco definido, como já discutido aqui, impedem uma análise 

completa e capaz de entender as singularidades de cada sujeito. 

Em 198738, Foucault alerta para o fato de que a partir de uma circular de 

1958, algumas das perguntas às quais os peritos psiquiatras franceses deveriam 

responder eram: “O acusado apresenta periculosidade? É acessível à sanção 

penal? É curável ou readaptável?”. Isso nos dá uma dimensão de que pouca coisa, 

ou quase nada, se modificou em um sentido evolutivo. 

 Além disso, em mesma obra, o autor diz que essas perguntas não estão 

relacionadas com a loucura eventual do acusado no momento do ato, que deveria 

ser o objetivo de verificação dos quesitos. “Não são perguntas em termos de 

“responsabilidade” do sujeito infrator, mas dizem respeito apenas à administração da 

pena, sua necessidade, sua utilidade, sua eficácia possível”. 

Ou seja, elas permitem indicar, num vocabulário que apenas foi codificado, se 

seria melhor o hospício que a prisão, ou ainda se seria necessário prever um 

enclausuramento breve ou longo, um tratamento médico ou medida de segurança. E 

o papel do psiquiatra em matéria penal? – questiona Foucault. Sua função se perde, 

                                                                                                                                                                                     
ministerio/principal/secretarias/803-sas-raiz/daet-raiz/saúde-mental/l2-saude-mental/12585-programa-
de-volta-pra-casa) – acesso em 22/10/2017. 
37

 Quesitos presentes em documentos do MPDFT analisados para esta pesquisa. 
38

 FOUCAULT, Michel. 1987. Vigiar e Punir. Petrópolis, Vozes, p. 24. 
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passando a ser “conselheiro de punição; cabendo-lhe dizer se o indivíduo é 

“perigoso”, de que maneira se proteger dele, como intervir para modificá-lo e, por 

fim, se seria melhor tentar reprimi-lo ou tratá-lo”. 

 

Não necessariamente só porque você é louco e executou um ato ilícito você 
tem que ser submetido à medida de segurança. Deveria se analisar o 
momento do delito, bater uma fotografia do momento em que o fato 
aconteceu e entender se naquele instante o transtorno mental tem uma 
relação estrita com o ato delituoso (trecho de entrevista – EF). 

 

Na prática, como apontado por uma das entrevistadas, a existência de um 

transtorno mental é prova inequívoca do cabimento da medida de segurança, de 

modo com que os questionamentos feitos no Incidente de Insanidade Mental, 

buscam, de forma errada, enquadrar os periciandos. 

Apesar disso, não terminam aí os problemas do exame em questão. A perícia 

médica ocorre através de uma análise clínica do sujeito infrator, assim como de uma 

pesquisa acerca do histórico do indivíduo, que pode ser feita por meio de entrevistas 

com familiares, amigos ou até mesmo por outros médicos. Entretanto, o curto prazo 

destinado à realização do procedimento e a estrutura inadequada onde este é feito, 

ao menos no DF, mostram-se como mais alguns impedimentos à correta aplicação 

dos princípios que instituíram a Lei 10.216/01. Segundo pontua um de nossos 

entrevistados: 

A parte de perícia médica deveria também mudar, sendo feita por uma 
equipe multidisciplinar. Eu não consigo entender isso. Hoje a perícia é feita 
em um dia. Como se consegue dar um laudo pericial em um encontro, 
acerca de doenças que tem aspectos muito horizontais? É necessário 
acompanhar a pessoa por um tempo para entender quando o paciente 
simula, quando está apresentando verdadeiramente aquele sintoma, 
quando ele regride, quando progride, etc. É preciso um espaço de tempo. 
O Exame de Insanidade Mental deveria ser substituído por um relatório 
multiprofissional, multidisciplinar, de uma equipe específica para isso, que 
acompanhasse esse paciente por um tempo, seja ele de três ou seis 
meses, havendo um local onde o paciente ficaria até isso se resolver, 
fazendo ao fim, um parecer, sugerindo ao juiz o tratamento adequado, se 
for caso de medida de segurança (trecho de entrevista – EF). 

O art. 150 do Código de Processo Penal estabelece que para a execução do 

exame, o acusado, se estiver preso, será internado em manicômio judiciário, onde 

houver, ou, se estiver solto, e o requererem os peritos, em estabelecimento 

adequado que o juiz designar. O §1º do mesmo artigo prevê que o exame não 

poderá durar mais que 45 dias, salvo se os peritos demonstrarem necessidade de 
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prazo maior. Ora, a própria lei que trata da insanidade mental do acusado, prevê a 

execução do exame com prazo máximo superior a um mês, sendo requisito para o 

cumprimento do mesmo, internação em ambiente hospitalar. Nessas condições, não 

nos parece correto que a definição acerca da condenação de um indivíduo possa 

abrir mão do cumprimento legal do instituto, vindo a ocorrer em um único ou em 

poucos dias. 

Nesse cenário e baseado em necessidades terapêuticas, mostra-se 

completamente inadequada a execução da perícia médica da forma como ocorre 

atualmente no DF. Ademais, embora a jurisprudência venha entendendo que o 

exame pode ser feito em estabelecimento penal39, desde que adequado, em caso de 

inexistência de vagas no sistema de saúde, a prática da perícia no Instituto Médico 

Legal, como ocorre no DF, mostra-se equivocada por tratar-se de ambiente 

subordinado e gerido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. 

Fica claro, dessa forma, que os problemas que rondam a medida de 

segurança se iniciam com o próprio procedimento que tem por objetivo a sua 

aplicação. Uma vez mais, a matriz da defesa social, que se estabelece como base 

para essa medida alternativa, impede que o procedimento da quesitação penal 

funcione de forma ideal tanto pelo descumprimento explícito da legislação vigente, 

quanto pela ausência de parâmetros que levem em conta a necessidade de reforma 

dos quesitos apresentados aos psiquiatras, bem como de uma equipe 

multidisciplinar que tenha condições de respondê-los com coerência. 

3.2 Sugestão de quesitos para o Incidente de Insanidade Mental 

 

Cientes da realidade acima colocada, em que a função declarada da medida 

de segurança mostra-se incompatível com a função real por problemas estruturais, é 

importante que no momento da realização das perícias sejam apresentados quesitos 

que, ao serem respondidos, possam, além de diagnosticar de forma correta o 

quadro de saúde mental dos periciandos, recomendar o tratamento mais adequado 

para o caso, contribuindo, assim, para a melhora e/ou estabilização de sua saúde e 
                                                           

39
 “Sanidade mental- Exame em manicômio judiciário. Ao dispor o art.150 do CPP no sentido de 

que o exame de sanidade mental do réu preso deve ser realizado em manicômio judiciário, não 
invalida o realizado em outro local, obviamente se, neste local, ele pode ser adequadamente 
efetuado, já que a inexistência de vaga naquele estabelecimento impossibilitou a realização, ali, de 
tal verificação” (STF- RHC – Rel. Aldir Passarinho- RT 612/439 e RTJ 118/926). 
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posterior ressocialização do sujeito infrator. Nesse sentido, pondera uma das 

entrevistadas: 

[...] dependendo de como se pergunta, fica muito difícil para um profissional 
da área da saúde, fugir de uma situação, onde, necessariamente imporia 
uma internação onde talvez nem fosse o caso. Então, assim, nos processos 
que já chegam prontos pra gente (MPDFT) e temos que executar, até que 
se verifique se era o caso ou não de internar, muitas vezes a gente encontra 
situações onde realmente não precisaria de uma internação, ou poderia ter 
cumprido pena, que são aquelas situações em que as vezes a pessoa 
submetida à medida de segurança está numa situação fática mais grave do 
que aquele que responde pela pena e nesses casos, erros as vezes 
acontecem. Agora aqui (na PEP), na medida do possível, temos tentado 
que essas distorções sejam corrigidas para evitar esse prejuízo (trecho de 
entrevista – PJ2). 

De acordo com dados recolhidos nas Promotorias de Execuções Penais do 

Distrito Federal, alguns quesitos já adotados pelas partes em alguns casos de 

medida de segurança têm auxiliado na busca por um tratamento mais humanizado 

às pessoas submetidas a essa realidade. Esses quesitos mostram-se mais 

adequados, aos parâmetros estabelecidos na Lei 10.216/2001, a fim de se buscar 

um tratamento mais adequado de acordo com cada caso. Para três dos nossos 

entrevistados: 

Os psiquiatras dão o laudo baseado naquelas perguntas e naquela 
avaliação de um dia só, então se a pessoa chega num dia ruim pra fazer a 
perícia, o resultado não é adequado. [...] Fizemos um grupo de estudo com 
o MPDFT, o psicossocial, a equipe médica do presídio e o pessoal de saúde 
mental do DF, justamente para tentar mudar esse problema da 
periculosidade que pode deixar o paciente lá para o resto da vida. Porque 
na perícia, eles nunca vão falar que está cessada a periculosidade. Então, 
uma das coisas que fizemos foi a mudança na forma de quesitação, 
passando a falar assim, por exemplo: “Se ele tiver compensado ou 
medicado, ele tem condições de voltar ao convívio social? Se tiver apoio da 
família ele poderá ser liberado?” Porque o que ele precisa é isso: estar 
compensado, medicado, ter apoio familiar ou algum outro apoio quando 
sair. Porque se ele estiver tomando a medicação ele não oferece nenhum 
risco à sociedade. Então, o que foi feito foi mudar um pouco a quesitação, 
porque essa, do jeito que é feita, realmente pode possibilitar que a pessoa 
nunca tenha um laudo favorável para a desinternação. [...] Então, o ideal é 
que a equipe que está acompanhando a pessoa vá fazendo várias 
avaliações e no decorrer dessas, faça um relatório.  (trecho de entrevista – 
PJ1). 

As quesitações têm um padrão estereotipado. Temos tentado deixar as 
quesitações mais abertas para que o psiquiatra possa elaborar respostas 
melhores, do ponto de vista da análise clínica e da necessidade terapêutica. 
Entretanto, a gente nota que isso também depende do profissional da área. 
O psiquiatra não foge muito do seu protocolo. O problema não é só sobre o 
direcionamento das perguntas. A gente nota que se deve explorar cada vez 
mais o entorno familiar, para haver mais informações, e fazer um 
diagnóstico mais adequado (trecho de entrevista – PJ3). 
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Creio que falta um processo de maior interação das expertises dos saberes. 
Essa quesitação não vai ser informada por um jurista. Tem que ser 
informada pelo que hoje tem de mais moderno em termos de saúde, não de 
direito. Então, essa quesitação que é vetusta, inadequada e arcaica, que dá 
espaço a discricionariedades e arbitrariedades, orientada pela legislação 
penal, deve ser revista (trecho de entrevista – PJ4). 

Essa mudança, a que se referem os entrevistados, parte de uma redefinição 

dos requisitos que sustentam tanto a aplicação da medida de segurança quanto a 

sua extinção. O que se tem feito é partir do entendimento de que o contexto social e 

familiar, o histórico médico e policial, as avaliações periódicas feitas por equipes 

multidisciplinares, além da adequação dos quesitos e procedimentos de perícia, têm 

um peso maior na definição de necessidade da aplicação da medida de segurança. 

Juntos, esses novos parâmetros, à luz da saúde mental baseada em evidências, 

passam a ocupar um espaço, que por muito tempo, pertenceu às interpretações 

arbitrárias do que seria considerado ou não, a periculosidade.  

Hoje (periculosidade) é um termo que está mais em desuso. É um termo 
que está sendo ultrapassado, já está saindo um pouco dessa avaliação de 
periculosidade. Algumas linhas de tratamento fogem um pouco dessa 
questão (trecho de entrevista – EF). 

Em termos práticos, dentro das Promotorias pesquisadas, assim como 

relatado acima, no ano de 2013 foi organizado um documento40 fundamentado, com 

sugestões de novos quesitos, que mais se adéquam às necessidades terapêuticas 

do acusado. Preocupados com uma abertura que permitisse ao psiquiatra identificar 

as medidas menos gravosas possíveis, a fim de obter êxito na compensação dos 

quadros dos pacientes, as perguntas sugeridas passaram a oferecer a possibilidade 

de maior reflexão. 

Senão vejamos: “o tratamento pode ser realizado por meio de 

acompanhamento ambulatorial e ministração de medicamentos ou é indispensável a 

medida de internação?”, “não sendo caso de internação, é necessário que um 

familiar ou terceiro se responsabilize pelo tratamento (consultas/remédios)?”, “se o 

paciente apresentar quadro psiquiátrico compensado, poderá realizar seu tratamento 

de forma ambulatorial, sendo internado somente nos períodos de crise em Hospital 

Psiquiátrico?”, “na hipótese de inimputabilidade ou semi-inimputabilidade decorrente 

de dependência de drogas, o acompanhamento pode ser realizado em comunidade 

                                                           
40

 RESENDE VARALDA, Cleonice Maria; DUARTE, Helena Rodrigues. Notas sobre a execução da 
medida de segurança de Internação no DF. Brasília, 2013. 
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terapêutica, grupo de mútua ajuda, ou CAPSad41, não sendo caso de internação 

psiquiátrica?”, “durante a entrevista, a família se mostrou disponível para 

acompanhar o tratamento do acusado? Em caso positivo, o tratamento poderia ser 

realizado por meio de acompanhamento ambulatorial na rede pública de saúde, 

CAPS42 ou Hospital-dia43?”, “na ausência de suporte familiar e a Vara de Execuções 

Penais indicar abrigo ou local onde o acusado possa ser acolhido e continuar seu 

tratamento em rede de saúde pública, seria possível e suficiente realizar-se 

tratamento ambulatorial, CAPS ou Hospital-dia?”. 

Percebe-se que estamos diante de uma mudança paradigmática, em que a 

perícia médica, aos poucos deixa de servir como instrumento de definição de pena, 

para tornar-se um método de aferição da real necessidade terapêutica do acusado. 

Apesar disso, assim como apontado por um dos promotores, a transformação da 

quesitação penal não se escora apenas no âmbito jurídico, mas clama igualmente 

por uma mudança de mentalidade e prática das ciências médicas, para que, 

movidos por essa mudança, seus profissionais deixem de seguir os protocolos 

tradicionais, para se adequarem às discussões contemporâneas. 

Não obstante, essa transformação caminha necessariamente pela mudança 

da interpretação e criação do que concerne à legislação penal que trata acerca da 

medida de segurança, em que a existência de parte das divergências existentes 

entre as normas serão apontadas nesse trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
41

 Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas. 
42

 Centro de Atenção Psicossocial. 
43

 Estrutura organizacional de uma instituição de saúde com um espaço físico próprio, onde se 
concentram meios técnicos e humanos qualificados, que fornecem cuidados de saúde de modo 
programado a doentes em ambulatório, em alternativa à hospitalização clássica, por um período 
normalmente não superior a 12 horas, não requerendo assim, estadia durante a noite. 
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Capítulo IV: A derrogação da Legislação Penal pela Lei n. 

10.216/2001 

 

“O constitucionalismo revela-se como um processo de inclusão que gera e revela 

permanentemente a exclusão. A cada vez que se afirmam os detentores dos direitos 

constitucionais, tacitamente define-se a quem os mesmos não são reconhecidos” 

(CARVALHO NETTO. 2005b). 

 

A complexidade da matéria tratada é cenário para que divergências 

interpretativas passem a existir, de forma que a criação legislativa caminha por meio 

de diversos entendimentos e compreensões pautada no conceito de paradigma de 

Kuhn (2005), estudado nesse trabalho. Assim, não nos parece estranho a existência 

de antinomias que dificultam a atualização e aplicação das normas jurídicas. 

Dessa forma, é a partir da contribuição da Filosofia do Direito, sob outro 

marco analítico que, passaremos a discutir mais um dos entraves à correta aplicação 

da Lei 10.216/2001. 

 

4.1 A antinomia de Kelsen e Bobbio 

O Direito pode ser entendido como um sistema formado por um conjunto de 

normas e princípios jurídicos válidos dentro de um determinado ordenamento, sendo 

que dentro dessa ideia, norma jurídica seria aquilo que resulta do trabalho intelectual 

frente ao encontro com os textos jurídicos, que produz estruturas de hipóteses com 

sentido completo que regulam condutas. Ou seja, o Direito seria “uma “ordem” e um 

sistema de normas cuja unidade é constituída pelo fato de todas elas terem o 

mesmo fundamento de validade, [...] uma norma fundamental da qual se retira a 

validade de todas as normas pertencentes a essa ordem” (KELSEN, 1999, p. 21). 

Diversos estudiosos travaram longas discussões doutrinárias acerca da 

interpretação legislativa e possíveis divergências que surjam a partir dessa 

atividade. Consenso entre a maioria deles, os sistemas jurídicos são passíveis de 

falhas, dentre elas, as divergências, que necessitam de métodos de interpretação 

eficientes a fim de que sejam solucionadas. Um desses métodos, pautado na 

hermenêutica, foi desenvolvido pelo austríaco Hans Kelsen, na obra “Teoria Pura do 

Direito”. 
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“Se por “interpretação” se entende a fixação por via cognoscitiva do sentido 
do objeto a interpretar, o resultado de uma interpretação jurídica somente 
pode ser a fixação da moldura que representa o Direito a interpretar e, 
conseqüentemente, o conhecimento das várias possibilidades que dentro 
desta moldura existem” (KELSEN, 1999, p. 247). 

Kelsen vai chamar de antinomia, uma situação de normas incompatíveis entre 

si, sendo que duas proposições são incompatíveis, quando não podem ser ambas 

verdadeiras ao mesmo tempo. Norberto Bobbio diz ainda que a situação de normas 

incompatíveis entre si é uma dificuldade tradicional frente à qual se encontraram os 

juristas de todos os tempos, e teve uma denominação própria característica: 

antinomia (BOBBIO, 1982, P. 81). 

A antinomia ocorre, por exemplo, como no caso em questão, quando uma 

norma ordena, o que outra permite não fazer. Além disso, a antinomia pode ser 

também imprópria, quando as normas partem de valores contrapostos.  

“Os princípios lógicos em geral e o princípio da não contradição em 
especial podem ser aplicados às proposições jurídicas que descrevem 
normas de Direito e, assim, indiretamente, também podem ser aplicados às 
normas jurídicas. Não é, portanto, inteiramente descabido dizer-se que 
duas normas jurídicas se “contradizem” uma à outra. E, por isso mesmo, 
somente uma delas pode ser tida como objetivamente válida” (KELSEN, 
1999, p. 144). 
 

De acordo com Kelsen, uma das formas de resolver essas divergências 

legislativas mostra-se através da aplicação dos critérios hierárquico, cronológico e 

da especialidade. Em termos práticos, o critério hierárquico é entendido a partir da 

ideia de que não existe norma jurídica inferior contrária à superior. Ou seja, tendo 

como base o dogma da hierarquia normativa, cujas raízes lógicas e axiológicas 

remontam aos célebres trabalhos de Kelsen, os juristas entendem que a produção 

normativa de um sistema jurídico ocorre através de uma escala de instrumentos 

reguladores, em sentido decrescente, a partir da Constituição: as emendas 

constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, as medidas provisórias e 

dos decretos legislativos (art. 59 da CF). 

O critério cronológico, por sua vez, no Brasil, tem por fundamentado o artigo 

2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, segundo a 

qual: “A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando 

seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a 

lei anterior”.  
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Por fim, o terceiro e último critério, da especialidade, prescreve que a norma 

especial prevalece sobre a geral, de modo que a lei nova, que estabeleça 

disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a 

lei anterior (KELSEN, 1999). 

“A situação antinômica, criada pelo relacionamento entre uma lei geral e 
uma lei especial, é aquela que corresponde ao tipo de antinomia total-
parcial. Isso significa que quando se aplica o critério da lex specialis não 
acontece a eliminação total de uma das duas normas incompatíveis mas 
somente daquela parte da lei geral que é incompatível com a lei especial. 
Por efeito da lei especial, a lei geral cai parcialmente” (BOBBIO, 1982, p. 
96-97). 

 

4.2 Normas conflitantes 

Em retorno à problemática que nos cerca, entende-se que a execução da 

medida de segurança exige a atuação de várias áreas do conhecimento 

simultaneamente. Isso ocorre, pois, não apenas envolve questões relacionadas ao 

direito penal e à segurança pública, mas também requer a atuação de profissionais 

da área de atenção psicossocial, para garantir o acesso ao tratamento e à 

assistência integral preconizada na legislação em vigor. 

 

4.2.1 A vinculação da medida de segurança ao delito 

 

De acordo com o artigo 96 do Código Penal, a medida de segurança pode 

ocorrer sob a forma de tratamento ambulatorial ou de internação em hospital de 

custódia e tratamento psiquiátrico, sendo a sua aplicação condicionada, em artigo 

posterior, ao delito cometido44.  

Como existem diferentes possibilidades de tratamento de acordo com a 

gravidade do crime, cabe-nos questionar se a escolha por um ou outro tratamento à 

pessoa submetida à medida de segurança está relacionada ao delito cometido por 

ela. Ou seja, é preciso identificar se a medida de segurança está ligada à gravidade 

do tipo penal e não à necessidade terapêutica do agente, o que comprova a 

existência do caráter punitivo ou retributivista da medida de segurança. No 

entendimento de um dos nossos interlocutores: 

                                                           
44

 Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato 

previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. 
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Esse é o viés criminal. Se for um delito mais grave vai ter que ser 
internação, não importa o estado da pessoa. Então é o lado penal da 
medida de segurança, já que ela se confunde entre a pena e o tratamento. 
Porque o artigo diz que não haverá pena, mas sim tratamento. Porém 
como isso é possível se a medida está vinculada ao delito que ele 
praticou? [...] Se você praticou um crime mais grave, você vai ter 
necessariamente que cumprir uma internação. Se o crime é mais leve pode 
ser colocado em tratamento ambulatorial. Então, isso revela realmente o 
caráter punitivo da medida de segurança (trecho de entrevista – PJ1). 

 

O que se entende, a partir disso, é que a prática da medida de segurança 

revela uma vontade do legislador de punir o sujeito, através da gradação da medida 

de segurança, aplicando medidas mais gravosas a atos criminosos mais graves. 

 

4.2.2 O tempo indeterminado 

 

Não obstante, de acordo com o art. 97, §1º, CP, a internação, ou tratamento 

ambulatorial, ocorrerá por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for 

averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. Entendendo 

que a periculosidade está diretamente ligada a doença, através de uma análise 

positivista, no contexto de doenças mentais incuráveis, seria possível interpretar que 

a legislação penal permite a eternização das medidas de segurança, o que estaria 

claramente em divergência com o plano constitucional.  

Ora, vez que a doença ou condição mental não é passível de cura na maior 

parte dos casos, vincular a extinção da medida de segurança à cessação da 

periculosidade, passando essa a depender, então, de uma referência familiar, seria 

permitir que a medida de segurança se prolongasse no tempo para além do 

necessário. Segundo três entrevistados: 

 

Tem gente que está em medida de segurança e nunca consegue sair. 
Então, seria uma espécie de prisão perpétua, que é proibida pela 
Constituição Federal. Então se analisarmos por esse lado, essa permissão 
de uma possível prisão perpétua para a pessoa estaria sim em confronto 
com a Constituição Federal. Porque na realidade, eles só vão dar o parecer 
médico pela cessação da periculosidade, se a pessoa tiver um apoio 
familiar. Tem gente que não tem apoio familiar, então, como necessita de 
um tratamento, um acompanhamento pra ser liberado, essa periculosidade 
nunca é declarada extinta e vai se eternizando. A pessoa vai continuando 
lá e vai criando uma prisão perpétua. Hoje em dia, a jurisprudência não 
permite mais isso. Tem decisão jurisprudencial. Já é consolidado isso que 
a pessoa pode ficar até no máximo de tempo da pena cominada ao crime 
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cometido. Então, o que acontece também, é que completando a pena 
máxima, tem que soltar e tem que colocar o interno em algum lugar. O que 
também não é bom, pois é necessário ter uma estrutura. Porque se a 
pessoa não tem referência familiar e chega ao final da pena, para onde ela 
vai? (trecho de entrevista – PJ1). 

Há um risco de a pessoa passar muito mais tempo submetido à medida de 
segurança do que estaria se tivesse submetido a uma medida punitiva de 
outra natureza. Esse risco existe e infelizmente, muitas vezes, a realidade 
prova que isso ainda é uma situação que acontece, principalmente em 
situações de violência doméstica, onde o crime que a pessoa comete 
muitas vezes é mais leve, mas como aquele indivíduo é portador de 
transtorno mental, ele vai ser submetido à internação e dependendo da sua 
condição social, pode ficar muito mais tempo do que se tivesse cometido 
aquele mesmo ato, com todas as suas capacidades protegidas (trecho de 
entrevista – PJ2). 
 

Os tribunais começaram a decidir sobre isso. Relevante perceber que até o 
parâmetro do tempo máximo da medida é parâmetro de prisão. A medida 
de segurança deveria ter um prazo considerado pelo conhecimento técnico, 
como absolutamente necessário. Não só não poderia abrir espaço para a 
eternização, como deveria ser aplicável em situações excepcionais. A 
perspectiva da defesa social é muito forte. Isso ocupa essa área. 
Entretanto, nesse debate, deve-se considerar também as questões 
familiares. A solução caminha pelas políticas públicas. Não há políticas de 
apoio, o que há é ou políticas de enxotamento ou de prisão (trecho de 
entrevista – PJ3). 

 

Perceptível na fala de todos eles, que embora o termo “indeterminado” 

existente na legislação penal, estando em confronto com o plano constitucional, abra 

espaço para arbítrios, como já ocorreu em diversos casos, a jurisprudência, ao 

vincular o tempo da medida de segurança ao tempo máximo da pena abstratamente 

cominada ao crime, acerta, impedindo a permanência perpétua de pessoas 

submetidas à medida de segurança em estabelecimentos psiquiátricos. Entretanto, 

no que tange ao sistema legislativo, a falha persiste, independentemente da 

jurisprudência, de modo que a existência dessa, não deve impedir que a legislação 

seja modificada. 

Eu vejo com muito bons olhos essas limitações que têm as incidências de 
medida de segurança como teto máximo à limitação que teria a pena de 
privação de liberdade aplicada a uma pessoa imputável. Isso é uma 
medida, que embora já tenha provocado muita discussão jurisprudencial e 
doutrinária, é bem vinda porque em algum momento a cessação das 
razões de intervenção do estado penal devem dar lugar às razões de 
intervenção do Estado terapêutico. Se eu chamar todo esse tipo de 
intervenção como própria do direito penal, estaria criando penas perpétuas. 
Permito a existência de pessoas que não conseguiram viver sem a 
institucionalização e isso não é o desejado. Temos, inclusive, exemplos 
midiáticos em relação a isso, como o caso do “Champinha” e do “Luz 
Vermelha”, que passou , esse último, 30 anos preso, sendo um dilema 
brutal, pois as instituições queriam mantê-lo preso, afirmando que ele 
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manifestava periculosidade. Porém, nesse caso o judiciário falou mais alto 
e disse que encerrado o período ele tem que sair. Qual o limite? A 
intervenção penal tem que encontrar uma regra temporal. Não é que o 
Estado vai fazer cessar a sua intervenção, mas nesse caso passa a ser 
uma questão de acolhimento e tratamento, não mais de projeção da 
resposta penal (trecho de entrevista – PJ4). 

 

A indeterminação de duração das medidas de segurança afronta vários 

princípios de ordem constitucional, dentre os quais o da legalidade e o da 

anterioridade, previstos no artigo 5º da Constituição Federal, o da integridade da 

pessoa portadora de transtorno mental, defendido pela professora Janaína Penalva, 

em dissertação de mestrado intitulada “O direito fundamental à singularidade do 

portador de sofrimento mental: uma análise da Lei 10.216/01 à luz do princípio da 

Integridade do Direito”45, e também, viola o artigo 5º, inciso XLVII, alínea ‘b’, que 

trata da vedação da pena de caráter perpétuo. 

Não se permite a eternização, pois existem outras normas, inclusive de 
caráter constitucional, por exemplo, que ninguém pode ficar preso por mais 
que 30 anos no Brasil (trecho de entrevista – PJ2). 

 

Mesmo que se considere que a jurisprudência e outras normas, inclusive de 

caráter constitucional, não permitem que exista espaço para a eternização da 

medida de segurança, é importante destacar que o próprio parâmetro utilizado como 

teto da duração da medida de segurança, como indicado por um dos entrevistados, 

é o parâmetro de pena, de modo que as funções reais e declaradas da medida de 

segurança passam a se divergir. Em suma, entende-se que existe uma falha na 

legislação penal brasileira no que concerne à duração da medida de segurança, que 

embora regulada pela jurisprudência, não atende aos parâmetros atuais de 

humanidade. 

É óbvio que, se ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória, nenhuma pena pode ser imposta 
a quem venha a ser absolvido. E é óbvio que compelir alguém a uma 
internação manicomial sem prazo definido e independentemente de sua 
vontade é um sancionamento de natureza penal. Fazê-lo no âmbito de um 
processo penal, em obediência à legislação penal, é uma condenação 
penal a uma sanção, ainda que sob o disfarce de uma sanção terapêutica. 
Quando a própria comunidade científica e o próprio Sistema Único de 
Saúde (SUS) vêm negando o caráter terapêutico do internamento, fica 
claro que a medida é estritamente punitiva e, portanto, de problemática 
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 SILVA, Janaína Lima Penalva. O direito fundamental à singularidade do portador de sofrimento 
mental: Uma análise da Lei 10.216/01 à luz do princípio da Integridade do Direito. Brasília, 2007. 
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constitucionalidade. Trata-se, pois, de responsabilização penal objetiva 
(JACOBINA, 2008, p. 99). 

Sob uma justificativa que não se mostra verídica, na prática a medida de 

segurança atribui uma responsabilidade penal objetiva ao portador de transtorno 

mental em conflito com a lei, ou seja, prescinde a análise da culpa do agente, que 

seria o elemento subjetivo e, dessa forma, acaba por violar diversos princípios 

constitucionais. 

4.2.3 O prazo mínimo 

 

Ainda acerca de problemas legislativos, é perceptível que a existência de um 

prazo mínimo da medida de segurança (art. 97, §1º, CP), afronta a função do 

dispositivo, qual seja a periculosidade, a prevenção e o tratamento, fazendo surgir a 

dimensão da punição. Ao serem questionados a respeito da incompatibilidade desse 

artigo, alguns dos entrevistados responderam que: 

Existem pessoas que acabam de receber a pena, estão ali há pouquíssimo 
tempo, estão compensadas, não tem a menor necessidade de continuar ali 
e têm que ficar no mínimo um ano. As equipes de saúde fazem 
constantemente pareceres contra isso, pela desinternação. Nós (PEP) 
inclusive, em alguns casos vamos liberando aos poucos antes de 
completar um ano. Porém existe a questão legal. A lei determina e tem que 
ser alterada. Isso não se justifica com a necessidade de tratamento, seria o 
viés punitivo. É claramente punitivo. Não está relacionado à necessidade 
de tratamento do paciente (trecho de entrevista – PJ1). 

Se a ideia é tratamento, não há porque haver um prazo mínimo. Se o 
profissional da saúde diz que não há mais perigo, porque irei mantê-lo em 
medida de segurança? Isso também revela a dimensão da punição. Para 
mim só se justifica, a partir da ideia de punição (trecho de entrevista – PJ3). 

Acho que a estipulação do prazo mínimo não pode servir de barreira para a 
reavaliação a todo tempo da medida de segurança. Como estipulação de 
arranjo para reapreciação mínima do tempo da medida de segurança, ela é 
razoável. O problema não é exatamente a fixação do prazo mínimo, mas a 
ausência de reapreciação do quadro no curso desse prazo mínimo. Se se 
altear o caso fático, essa decisão deve ser revista independente de prazo 
mínimo (trecho de entrevista – PJ4). 

 

Cientes de que o prazo mínimo não é absoluto, vez que é possível que se 

faça a perícia médica, para verificar a possibilidade de desinternação, a qualquer 

tempo, se assim determinar o juiz da execução46, entende-se que a existência de tal 

                                                           
46

 CP, Art. 97, §2º - A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser 

repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução.  . 
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requisito encontra-se equivocada. Isso ocorre, pois uma vez que a medida de 

segurança se coloca como método de tratamento, que objetiva a compensação do 

quadro do paciente e a sua reinserção à sociedade, a sua extinção deve ocorrer em 

função de sua melhora, o que pode acontecer em tempo menor do que o estipulado 

como mínimo. 

 

Na prática, a medida de segurança está muito relacionada ao crime. 
Crimes mais graves vêm com pena mínima de internação de três anos. 
Mas se eu o absolvi do crime (absolvição imprópria), não posso colocar um 
tempo mínimo de pena (trecho de entrevista – EF). 

 

Por fim, percebe-se ainda que a estipulação desse prazo, sendo maior ou 

menor, também se vincula ao delito cometido pelo sujeito infrator, o que comprova 

tudo o que foi discutido nesse capítulo. 

 

4.2.4 Divergências legislativas 

 

Apesar dessa realidade, o procedimento da medida de segurança deve se 

adequar à Lei 10.216/2001, denominada lei da Reforma Psiquiátrica, que assegura 

em seu art. 1º, os direitos às pessoas com transtornos mentais, “sem qualquer forma 

de discriminação”. 

A Lei 10.216/2001, em seu art. 4º, dispõe que o tratamento da pessoa 

portadora de transtorno mental visará, como finalidade permanente, a reinserção 

social do paciente em seu meio. Além disso, diz que o tratamento em regime de 

internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa 

portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, 

psicológicos, ocupacionais, de lazer e outros. Por fim, veda a internação de 

pacientes em instituições com características asilares. 

Ademais, a lei da Reforma Psiquiátrica não apenas atrela a internação à 

ineficácia dos métodos extra-hospitalares, mas também condiciona a medida de 

segurança à determinação médica, enquanto a Lei de Execuções Penais condiciona 

a internação à determinação judicial. 

Ou seja, a referida lei possui como diretriz a reformulação do modelo de 

atenção psicossocial, uma vez que transferiu o foco do tratamento, que se 

concentrava na instituição hospitalar, para uma rede de atenção psicossocial, 
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estruturada em unidades de serviços comunitários. 

Complementarmente, três resoluções norteiam as políticas públicas de 

medida de segurança: as resoluções CNPCP nº 05/200447 e nº 04/201048 editada 

com vistas à adequação das diretrizes para o cumprimento das medidas de 

segurança à Lei 10.216/2001 e a resolução CNJ nº 113/201049, que a partir do seu 

art. 14, também dispõe sobre a execução da medida de segurança, em consonância 

com a referida lei. 

Como bem observado no “Parecer sobre medidas de segurança e hospitais 

de custódia e tratamento psiquiátrico sob a perspectiva da Lei nº 10.216/2001”, 

publicado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, “Paulo Jacobina 

(2008), além de defender a inconstitucionalidade da medida de segurança advoga, 

também, que a lei n. 10.216/2001 derrogou da LEP, o Código Penal e o Código de 

Processo Penal, no que é seguido por Paulo Queiroz (2010)”. 

Segundo o autor, a execução da medida de segurança afronta a finalidade 

preventiva especial, pautada na Lei 10.216/01, que considera como finalidade 

permanente do tratamento a reinserção social do paciente em seu meio50, de modo 

que toda e qualquer disposição que tiver subjacente a ideia de castigo restará 

revogada. Além disso, figura como controverso os dispositivos que ora estabelecem 

a internação compulsória como regra51, ora definem que esse instrumento só poderá 

ser utilizado quando não houverem outras alternativas52 (JACOBINA, 2008). 

Não o bastante, Jacobina também aponta o prazo mínimo da medida de 

segurança como incompatível com o princípio da utilidade terapêutica do 

                                                           
47

 Resolução criada para estabelecer diretrizes feitas a partir dos resultados do “Projeto de Apoio à 
Reinserção Social dos Pacientes Internados em Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico do 
Rio de Janeiro”, realizado por equipe da Superintendência de Saúde da Secretaria Estadual de 
Administração Penitenciária, sendo consideradas as propostas aprovadas na “III Conferência 
Nacional de Saúde Mental” e no “Seminário para a Reorientação dos Hospitais de Custódia e 
Tratamento Psiquiátrico”, bem como as discussões ocorridas na Comissão eleita no referido 
Seminário para encaminhar projeto de mudança à Lei de Execução Penal, tendo  ainda como objetivo 
adequar as medidas de segurança aos princípios do SUS e às diretrizes previstas na Lei nº 
10.216/2001. 
48

 Dispõe sobre as Diretrizes Nacionais de Atenção aos Pacientes Judiciários e Execução da Medida 
de Segurança. 
49

 Art. 17. O juiz competente para a execução da medida de segurança, sempre que possível buscará 
implementar políticas antimanicomiais, conforme sistemática da Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001. 
50

 Lei 10.216/01, Art. 4º, § 1
o
 O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do 

paciente em seu meio. 
51

 CP, Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o 
fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento 

ambulatorial. . 
52

 Lei 10.216/01, Art. 4
o
 A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os 

recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. 
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internamento53 e com o princípio de desinternação progressiva dos pacientes 

cronificados54, assim como a definição do tratamento em razão do tipo de delito 

cometido (JACOBINA, 2008).  

Embora esse trabalho não tenha a pretensão de delimitar todas as 

divergências existentes também no Código de Processo Penal e na Lei de 

Execuções Penais, entende-se que juntamente ao Código Penal, todas as 

legislações citadas partem de um mesmo ponto de vista, que visualiza a medida de 

segurança como uma questão de segurança pública, sendo pautadas por valores 

que consideramos ultrapassados. 

Portanto, é clara a necessidade de atualização da legislação penal como um 

todo, tendo como parâmetro a lei da Reforma Psiquiátrica, fruto de um processo 

social e político que colocou em pauta os direitos fundamentais da pessoa em 

transtorno mental. 

 

4.3 Resolução de conflitos de normas 

Apontadas parte das divergências existentes dentro da legislação penal em 

vigor no país, demonstrando, através das falas institucionais, quais são os pontos 

que necessitam de reformulação, seja por incompatibilidade constitucional ou em 

decorrência de consequências negativas para a medida de segurança, é possível 

fazer uma análise, à luz da hermenêutica, de um método de resolução dessas 

antinomias. 

Norberto Bobbio afirma que uma das finalidades da interpretação jurídica era 

também a de eliminar as antinomias, caso alguma tivesse aparecido, recorrendo aos 

mais diversos meios hermenêuticos. O autor alega que existe contrariedade entre 

uma norma que ordena fazer e uma que permite não fazer, apontando como dois 

requisitos para a configuração da antinomia, quais sejam: 1 - As duas normas 

devem pertencer ao mesmo ordenamento. 2 - As duas normas devem ter o mesmo 

âmbito de validade. (BOBBIO, 1982 p. 82-87). 

                                                           
53

 Lei 10.216/01, Art. 4º, § 1
o
 O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do 

paciente em seu meio. 
54

 Lei 10.216/01, Art. 5
o
 O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize 

situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de 
suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial 
assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser 
definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário. 
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Ademais, segundo o autor, é também possível que haja antinomias baseadas 

em princípios contrapostos. 

Fala-se de antinomia no Direito com referência ao fato de que um 
ordenamento jurídico pode ser inspirado em valores contrapostos (em 
opostas ideologias): consideram-se, por exemplo, o valor da liberdade e o 
da segurança como valores antinómicos, no sentido de que a garantia da 
liberdade causa dano, comumente, à segurança, e a garantia da segurança 
tende a restringir a liberdade; em conseqüência, um ordenamento inspirado 
em ambos os valores se diz que descansa sobre princípios antinómicos. 
Nesse caso, pode-se falar de antinomias de princípio. (BOBBIO, 1982 p. 
82-87). 

Configurada a existência de antinomias, no que se refere às divergências 

apontadas no subcapítulo 4.2, surge a necessidade de resolução destas, baseado 

nos critérios hierárquico, cronológico e da especialidade. 

Em conjunto ao autor, no que concerne ao primeiro critério, hierárquico – lex 

superior derrogat inferiori, segundo os apontamentos de Kelsen, esse se mostra 

inapto à solução do problema, uma vez que todas as normas em discussão (Lei 

10.216/2001, CP, CPP e LEP) possuem o patamar de lei ordinária. 

Quanto ao critério cronológico – lex posterior derrogat priori, cabe salientar 

que a Lei 10.216 foi promulgada em 2001, o CP e o CPP datam da década de 1940, 

enquanto a LEP foi promulgada em 1984. Uma vez demonstrado a incompatibilidade 

da nova lei com o disposto até então, entendemos pela derrogação55 da lei anterior 

no que foi apontado. 

Por fim, em relação ao critério da especialidade – lex specialis derrogat 

generali, o artigo 1º56 da Lei 10.216/2001 é claro ao não excluir ou especificar a 

aplicação do dispositivo para infratores ou não infratores, demonstrando estar em 

consonância com o movimento social que o motivou, o qual pautava os direitos das 

pessoas portadoras de transtorno mental sem distinção. 

Acredito que a Lei 10.216/01 derrogou o CP naquilo em que elas são 
incompatíveis, pois tratam-se de filosofias muito diferentes. A lei da 
Reforma Psiquiátrica é posterior e especial (trecho de entrevista – PJ3). 

Portanto, através de uma análise teleológica, em que se leva em conta a 

intenção do legislador, assim como as motivações que levaram à criação do referido 

                                                           
55

 A ação de derrogar consiste em deixar sem efeito parte de algo previsto ou determinado. Consiste, 
portanto, na supressão ou cancelamento de uma norma ou regra. 
56

 Lei 10.216/2001, Art. 1
o
 Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de 

que trata esta Lei, são assegurados 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. 
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dispositivo, tendo em mente o processo de Luta Antimanicomial que ocorreu no 

Brasil, entende-se que a Lei 10.216/2001 derrogou o CP, o CPP e a LEP naquilo em 

que são incompatíveis. 

A interpretação teleológica e axiológica ativa a participação do intérprete na 
configuração do sentido. [...] É como se o intérprete tentasse fazer com que 
o legislador fosse capaz de prever suas próprias previsões, pois as 
decisões dos conflitos parecem basear-se nas previsões de suas próprias 
conseqüências. Assim, se entende que, não importa a norma, ela há de ter, 
para o hermeneuta, sempre um objetivo que serve para controlar até as 
conseqüências da previsão legal (a lei sempre visa aos fins sociais do 
direito e às exigências do bem comum, ainda que, de fato, possa parecer 
que eles não estejam sendo atendidos) – (FERRAZ JR, 1988, p. 266). 
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Capítulo V: Políticas Públicas de Saúde Mental 

 

“A demora em agir é a forma mais letal de negação” (PARKINSON, 1970). 

 

Para além das divergências legislativas e das falhas na aplicação da medida 

de segurança por meio da quesitação penal, comum no sistema penitenciário 

brasileiro de um modo geral, o instituto da medida de segurança apresenta graves 

problemas estruturais que contribuem para o cenário caótico encontrado na 

realidade. Seguindo esse raciocínio, é conveniente afirmar que:  

 

Possibilitar o acesso aos serviços de assistência à saúde física e mental e 
ao melhor tratamento do sistema de saúde, de acordo com as 
necessidades do portador de transtorno mental (art. 2º, Parágrafo Único, I, 
da lei n. 10.216/20010) é um modo de promover, manter ou restabelecer a 
saúde física e mental dos portadores de transtornos mentais [...]. Esse 
acesso deve ser universal, ou seja, garantido a todo e qualquer portador de 
transtorno mental que necessite utilizar qualquer um dos serviços de saúde 
oferecidos pelo SUS, que sejam voltados para a saúde física, quer para a 
psíquica, em igualdade de condições com os demais usuários (MUSSE, 
2006). 

 

 O movimento da Reforma Psiquiátrica obteve êxito no estabelecimento 

legislativo e executivo de normas, princípios e valores, por meio de leis, resoluções, 

decretos e outros meios de regulamentação disponíveis no ordenamento brasileiro. 

Juntos, esses instrumentos estabeleceram, com ênfase na Lei 10.216/01, 

parâmetros condizentes com a Luta Antimanicomial, que, ao menos em teoria, 

representam avanços institucionais para a política de saúde mental brasileira. Alguns 

exemplos podem ser observados nas resoluções citadas anteriormente, como 

veremos a seguir: 

[...] 2. A atenção prestada aos pacientes inimputáveis deverá seguir um 
programa individualizado de tratamento, concebido por equipe 
multidisciplinar que contemple ações referentes às áreas de trabalho, 
moradia e educação e seja voltado para a reintegração sóciofamiliar 
(Resolução CNPCP nº 05/2004). 
 
Art. 14. A sentença penal absolutória que aplicar medida de segurança será 
executada nos termos da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, da Lei nº 
10216, de 06 de abril de 2001, da lei de organização judiciária local e da 
presente resolução, devendo compor o processo de execução, além da guia 
de internação ou de tratamento ambulatorial, as peças indicadas no artigo 
1º dessa resolução, no que couber (Resolução CNJ nº 113/2010). 
 
Art. 1º - O CNPCP, como órgão responsável pelo aprimoramento da política 
criminal, recomenda a adoção da política antimanicomial no que tange à 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10216.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10216.htm
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atenção aos pacientes judiciários e à execução da medida de segurança. § 
1° - Devem ser observados na execução da medida de segurança os 
princípios estabelecidos pela Lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção 
dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o 
modelo assistencial de tratamento e cuidado em saúde mental que deve 
acontecer de modo antimanicomial, em serviços substitutivos em meio 
aberto; (Resolução CNPCP nº 04/2010). 

Analisando os textos formulados em tais resoluções é possível perceber que, 

no que concerne ao espectro teórico a que estamos situados atualmente, a medida 

de segurança atende aos princípios internacionais de direito sanitário, estabelecidos 

em documentos que regulam a atenção à saúde mental pelo mundo, inclusive por 

meio de legislação distrital, Lei n. 975, de 12 de dezembro de 1995, de forma que no 

que tange às divergências legislativas apontadas, não se sustenta a permanência de 

artigos ultrapassados de acordo com tais parâmetros.    

 Maior problema, então, encontra-se no âmbito prático de tal instituto, vez que 

a estrutura física pífia apresentada no âmbito do Distrito Federal, não permite que a 

aplicação da medida de segurança se adeque ao estabelecido em tais normas. 

 

5.1 Problemas Estruturais 

 

5.1.1 Estrutura física da ATP-DF 

 

No Distrito Federal, a medida de segurança na modalidade de internação é 

cumprida em uma ala localizada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, 

denominada Ala de Tratamento Psiquiátrico (ATP), que possui capacidade para 

abrigar 122 segurados, sendo ocupada no momento, por cerca de 98 internos, 

conforme dados57 fornecidos pela Promotoria de Justiças de Execuções Penais do 

MPDFT. O quadro deixou de apresentar superlotação como outrora, a partir de 

reforma da referida ala, nos anos 2015 e 2016, em que foram criadas novas celas 

para abrigar os usuários. 

Sua estrutura física pode ser medida em duas partes. A primeira delas sendo 

ocupada pela equipe de saúde, local em que são desenvolvidas as atividades de 

                                                           
57

 Dados retirados de ofício interno da Promotoria de Justiças de Execuções Penais do MPDFT, 
disponibilizado a partir do diálogo com um dos interlocutores. 
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tratamento58. No presente momento, essa parte passa por reorganização, que 

objetiva a melhora dos espaços de atendimento e de atuação profissional, em 

detrimento de recente reforma.  

A segunda parte se refere ao local em que os pacientes ficam alocados. 

Conforme pontua um dos entrevistados: 

Essa parte é completamente inadequada. Se é uma unidade de internação, 
mesmo com pacientes vinculados ao sistema prisional, vinculados à justiça, 
deveria ter características de unidade de tratamento, não de prisão. Lá é 
uma prisão. A pá estrutural de onde os pacientes ficam/cumprem a medida 
de segurança é um ambiente de prisão. São tratados como presos. Os 
agentes são os mesmos do sistema prisional e têm a mesma visão, sendo 
que a administração prisional tem a mesma visão de segurança, não de 
saúde. A estrutura de trabalho da equipe vai melhorar, mas a estrutura de 
albergamento dessas pessoas é completamente imprópria, inadequada. 
Ficam a maior parte do tempo presos, dentro de celas mal ventiladas [...] A 
estrutura física voltada para essa parte de convívio social não é adequada 
(trecho de entrevista – EF). 

A ATP-DF funciona em um espaço prisional com adaptações para receber os 

internos, não sendo dotada da estrutura necessária ao tratamento de pessoas 

submetidas à internação psiquiátrica. As celas, por exemplo, assim como relatado 

pelo entrevistado, não são adequadas às peculiaridades das pessoas que se 

encontram ali internadas. Nesse diapasão, foram ajuizadas uma Ação de Interdição 

perante a VEP/DF59 e duas Ações Civis Públicas pelo MPDFT junto às Varas da 

Fazenda Pública, para que o DF seja obrigado a assegurar condições dignas para o 

cumprimento de medida de segurança na modalidade internação e de tratamento 

ambulatorial. 

Dessa forma, vez que a estrutura física não é adequada, fica perceptível que 

                                                           
58

 O tratamento tem uma política central de saúde mental, de forma que não podemos fugir muito do 
que é preconizado. Por exemplo, temos pacientes que chegaram há pouco tempo e estão em crise 
psicótica. Para esse paciente tenho um tratamento mais intensivo, em esquema de SOS-Emergência. 
Esse paciente às vezes passa uma semana tomando injeção todos os dias para dar uma acalmada. 
Enquanto isso, têm pacientes que já estão estabilizados e tomam medicação uma vez por mês. 
Então, assim, hoje a equipe é composta pelo psiquiatra, assistente social, psicólogo, enfermeiro, 
odontologista e técnico de enfermagem, sendo que seu tratamento não é uma receita de bolo, 
depende do paciente, de seu quadro e sua resposta ao tratamento. Dentro das ferramentas que 
temos e as possibilidades, a equipe de saúde desempenha um bom trabalho. Poderia fazer mais, 
porém, para isso é necessário um espaço mais adequado, uma visão mais de tratamento no 
ambiente da ATP-DF, já que existe uma visão predominante de enclausuramento dentro da ATP-DF, 
onde os pacientes são tratados como presos na maioria das vezes, de modo que os pacientes mais 
debilitados acabam seguindo um regime mais rígido em função dos outros. A ATP-DF é um lugar que 
deveria ficar mais aberto, as pessoas deveriam ficar mais soltas com atividades ocupacionais (jogar 
bola, ver televisão, fazer exercício, cuidar da horta, etc.), sem necessidade de supervisão (trecho de 
entrevista – EF). 
59

 Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. 
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a internação compulsória nem sempre é a melhor alternativa ao tratamento do 

sujeito infrator nos casos atendidos pela ATP-DF, não podendo ser aplicada por meio 

de parâmetros insuficientes para uma análise correta da necessidade terapêutica da 

pessoa submetida à medida de segurança. Assim, a situação mais gravosa deveria 

ser aplicada apenas nas situações estritamente necessárias, nas hipóteses em que 

o tratamento ambulatorial não fosse o indicado. Sendo que, nesse caso, é 

necessário que mudanças estruturais ocorram para a adequação do ambiente físico 

ao seu propósito. 

5.1.2 Inimputabilidade por doença mental e por dependência química 

 

Ademais, a alocação de portadores de transtorno mental em decorrência de 

doenças mentais ou em decorrência de dependência química60 ocorre no mesmo 

ambiente. Assim, além do problema estrutural, uma das maiores dificuldades 

existentes na ATP-DF para a eficácia do tratamento é a diversidade do público.  

Na política de saúde mental existe um CAPS para transtorno mental, um 
para dependentes químicos e álcool e um para adolescentes, mas na ATP-
DF não é assim. Tudo funciona no mesmo lugar, menos o adolescente. 
Logo, essa questão do público dificulta [...] Eu acredito que isso seja um 
problema.  Não há condições de ficarem no mesmo lugar. Deviam ser alas 
separadas. No caso do dependente químico, acho que precisa melhorar o 
critério de aplicação da medida de segurança. Existem pacientes que estão 
ali, que pegaram medida de segurança, que se eu utilizar o mesmo critério 
usado pra ele, vamos trazer metade da papuda pra dentro da ATP-DF. 
Deveria haver um critério mais minucioso. É inadequado, pois o paciente 
que tem uma doença mental que não esteja vinculada a uma dependência 
química é, por si só, mais vulnerável. São patologias mais debilitantes, 
cognitivas. O senso de percepção desses pacientes é pior. Assim, acabam 
que se tornam vítimas dentro da ATP-DF. Porque esses dependentes 
químicos acabam formando gangues lá dentro e extorquem os pacientes 
mais vulneráveis. Ditam as regras lá dentro, fazem e acontecem. Então, eu 
acho que não deveria misturar, deveria ser completamente separado 
(trecho de entrevista – EF). 

Há constantes denúncias de que os dependentes químicos ameaçam os 

internos em sofrimento mental, que possuem autorização para saídas especiais, 

para que tragam para dentro da ATP entorpecentes e outros objetos ilícitos, o que, 

quando descoberto, acaba por impor a perda do direito a essas saídas, retardando 

ainda mais a possibilidade de desinternação.      
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 Em razão do vício, o dependente químico possui capacidade de entendimento e de 
autodeterminação diminuídas. Dessa forma, sendo provada a dependência física e psíquica com 
relação ao tóxico, e configurado nexo causal entre essa e o ato criminoso, poderá ser considerado 
inimputável, sendo submetido à medida de segurança. 
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 Além disso, a distribuição de medicamentos feita por agentes penitenciários e 

não funcionários da área da saúde, impede uma correta fiscalização do cumprimento 

do tratamento oferecido pela ATP-DF aos dependentes químicos, vez que esses 

podem optar por não fazê-lo.        

 De acordo com Maximiliano Führer (2000), a dependência capaz de gerar a 

inimputabilidade é aquela que induz o dependente à falta de conhecimento e 

entendimento do ilícito ou à incapacidade de controlar a sua vontade.   

No caso dos dependentes químicos, quando se para de usar a droga, 
recupera-se o entendimento. Então, essa é uma questão problemática 
acerca dos viciados em drogas que cumprem a medida de segurança junto 
com as pessoas que tem um transtorno mental (trecho de entrevista – 
PJ1). 

Além do problema apontado, como já anteriormente discutido, parte dos 

dependentes químicos é erroneamente submetida à medida de segurança, vez que, 

para a sua aplicação, não basta a existência de uma dependência química, mas 

necessita, sobretudo, do nexo causal que ligue essa dependência ao fato ilícito 

cometido por tal indivíduo.        

 Todos esses apontamentos, prejudicam, sobremaneira, o correto tratamento 

das pessoas com transtorno mental, claramente mais vulneráveis aos problemas 

institucionais, de modo que a aplicação da medida de segurança para os dois 

grupos deveria ocorrer por meio de alas separadas.     

 Ou seja, como apontado pelo entrevistado, a aplicação de medidas de 

segurança para dependentes químicos, além de necessitar de parâmetros que 

levem em conta apenas o momento do ato criminoso, verificando a existência de um 

nexo causal entre o ato e a dependência química, deve também se atentar para a 

separação física e para a extinção da medida assim que houver a compensação do 

quadro do paciente, para evitar que a interação social entre esse e os portadores de 

transtorno mental, acarrete em prejuízo para os mais vulneráveis. 

5.1.3 Estrutura familiar 

 

Além disso, mostra-se ainda como preocupante a questão sócio familiar. 

Como visto anteriormente, a cessação da periculosidade atualmente é baseada em 

outros critérios que não apenas o perigo, pautado na matriz da defesa social. 

Embora a compensação do indivíduo ainda seja o critério mais relevante para a 
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extinção da medida de segurança, na prática, não é possível que essa se encerre 

sem que haja um lugar adequado para receber a pessoa que estava submetida à 

medida.  

Segundo um dos entrevistados: 

Na ATP-DF, a maior parte dos nossos pacientes possui um histórico sócio 
familiar muito complicado. São pessoas que vem de um processo muito 
doloroso. Em muitos casos o delito está dentro do seio familiar e isso 
impacta muito no vínculo, no restabelecimento desse, dificultando o 
tratamento, principalmente na hora da desinternação. Além disso, a capital 
do país não tem uma residência terapêutica até hoje, que é algo absurdo. 
Nós temos pacientes na ATP-DF, que só sairão de lá no dia que houver 
uma vaga de residência terapêutica, porque a família não vai/quer receber, 
não consegue mais estabelecer vínculos. Muitos já não têm mais vínculos, 
estavam vivendo em situação de rua. Estão com os quadros basais 
estabilizados, de modo que não se justifica mais a internação, mas não 
temos condições de desinternar, pois o juiz não tem para onde enviá-los. 
Acaba que vão ficando, esperando vaga na casa de passagem do ISM

61
 e 

sai uma vaga a cada seis meses, um ano. Assim, os pacientes que já 
poderiam estar em tratamento ambulatorial vão permanecendo ali sem 
necessidade (trecho de entrevista – EF). 

De acordo com Tânia Marchewka (2011), a alta planejada e a reabilitação 

psicossocial assistida, prevista no art. 5º da lei n. 10.216/2001 e reafirmada pelo 

PNDH-362 (BRASIL, 2010) requer, para sua plena realização, a concretização de um 

sistema alternativo, composto pela redução de leitos nos hospitais psiquiátricos, 

construção de residências terapêuticas, programa de volta pra casa, centros de 

atenção psicossocial (CAPS), ambulatórios, saúde mental na atenção primária, 

programas de inclusão social pelo trabalho, centro de convivência e cultura, leitos 

psiquiátricos no hospital geral, etc. 

A carência de estruturas destinadas ao acompanhamento do portador de 

transtorno mental sem referência familiar impede com que a medida de segurança 

ocorra pelo tempo estritamente necessário, prejudicando a reinserção social deste 

indivíduo vez que, quanto maior o tempo afastado do convívio social, mais difícil se 

torna o processo de ressocialização. 

Ademais, a falta de preocupação com um processo de informação e 

conscientização das famílias de tais indivíduos para o auxílio destes no tratamento 

extra cárcere, mostra-se como mais um obstáculo à eficácia da medida de 
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 Instituto de Saúde Mental. 
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 O PNDH (Programa Nacional de Direitos Humanos) orienta-se por uma visão crítica e 
emancipatória dos Direitos Humanos, segundo uma pauta jurídica, ética, social e pedagógica. 
Podemos afirmar que foi pensado, discutido e elaborado em torno de um eixo educador (SOUSA 
JÚNIOR, 2010; BENEVIDES SOARES, 2010). 
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segurança enquanto terapia, aproximando-a cada vez mais, ao seu viés retributivo. 

Eu acredito que a medida de segurança é eficaz (com ressalvas), a partir 
do momento que a gente têm experiências de pacientes que foram 
desinternados e que a desinternação foi bastante exitosa. Temos quadros 
bem emblemáticos na ATP-DF, de pacientes que estavam condenados a 
morrer na ala, que corremos atrás, fizemos intervenção com a família, 
fomos em cima do judiciário com relatórios e questionamentos, que foram 
desinternados e isso ocorreu bem. Existe até questão de famílias que antes 
tinham muitos receios e foram trabalhadas, sendo que hoje nos dão um 
retorno muito bacana, estão bem engajadas. Logo, ela é exitosa, só não 
atinge todo o seu potencial. Ela é necessária. Eu acho que poderia 
melhorar sua eficácia se houvessem critérios melhores para a aplicação da 
medida de segurança; uma interface melhor entre o judiciário, as equipes 
de saúde e o IML na proposta de desinternação, para que não ficasse 
atrelado ao tempo mínimo; houvesse Residências Terapêuticas; Centros de 
Convivência (locais destinados às famílias que trabalham e precisam deixar 
o paciente durante o dia, como uma “creche”); e o principal, que seria a 
mudança da visão de segurança e encarceramento que ainda se sobrepõe 
bastante à visão de saúde dentro da ATP-DF (trecho de entrevista – EF). 

 

Ou seja, a problemática da medida de segurança caminha em direção a um 

estabelecimento estrutural de qualidade, que tenha condições de manter um 

tratamento psiquiátrico tanto vinculado quanto desvinculado do sistema penal, para 

que os indivíduos que necessitem dele, possam contar com uma política pública que 

preza pela prevenção, de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação 

atual. 

 

5.2 Rede de Atenção à Saúde Mental 

 

Surge então, como alternativa à aplicação seca da legislação penal, a 

constituição de uma Rede de Atenção à Saúde Mental, que conduz a questão da 

medida de segurança em direção à saúde da pessoa e não mais voltada à sua 

periculosidade. Assim, a internação compulsória deixa de ser a regra para que o 

tratamento ambulatorial possa ser estabelecido. Nesse contexto, essa rede se 

configura como: 

[...] um conjunto de dispositivos e práticas que devem ser criados e 
mantidos e sem os quais se torna inviável a melhoria da condição das 
pessoas diagnosticadas com problemas psíquicos e da qualidade de vida 
das comunidades, a partir do viés do bem-estar físico, mental e social 
(OLIVEIRA, 2010). 

CAPS, residências terapêuticas, centros comunitários, hospitais gerais (SUS), 

instituições de defesa dos direitos dos usuários, unidades básicas de saúde e outros 
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componentes, formam a chamada Rede de Atenção à Saúde Mental, que se mostra 

mais humana para que o tratamento psiquiátrico, “objeto” da medida de segurança, 

se desenvolva da maneira correta. Note-se que a melhora e manutenção dessa rede 

não beneficiaria apenas as pessoas submetidas à medida de segurança, mas à 

todos aqueles que necessitarem de tratamento psiquiátrico. 

A rede de atenção à saúde mental brasileira é parte integrante do Sistema 
Único de Saúde (SUS), rede organizada de ações e serviços públicos de 
saúde, instituída no Brasil por Lei Federal na década de 90. O SUS regula 
e organiza em todo o território nacional as ações e serviços de saúde de 
forma regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente, 
tendo direção única em cada esfera de governo: federal, municipal e 
estadual. São princípios do SUS o acesso universal público e gratuito às 
ações e serviços de saúde; a integralidade das ações, num conjunto 
articulado e contínuo em todos os níveis de complexidade do sistema; a 
eqüidade da oferta de serviços, sem preconceitos ou privilégios de 
qualquer espécie; a descentralização político-administrativa, com direção 
única do sistema em cada esfera de governo; e o controle social das 
ações, exercido por Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde, 
com representação dos usuários, trabalhadores, prestadores de serviços, 
organizações da sociedade civil e instituições formadoras (BRASIL, 2005). 

De acordo com nossos entrevistados, a precariedade da estrutura física que 

envolve a aplicação da medida de segurança é um dos principais motivos da 

ineficácia dessa aplicação, de forma que a constituição dessa rede mostra-se como 

um aliado na luta pela humanização do sistema penal direcionado à pessoa com 

transtorno mental. 

Creio que a medida de segurança precisa de uma estruturação melhor dos 
serviços para alcançar o doente mental infrator, da mesma forma que as 
políticas de saúde mental alcançam um doente mental que não cometeu 
delito. É necessária uma sensibilização do gestor e dos aplicadores da 
medida. De qualquer forma, ela conseguiria atender as suas demandas, 
precisando, porém, de sair do viés punitivo, de encarceramento, para o viés 
de tratamento, e pelo menos aqui em Brasília, não acho que acontece 
assim. Nós vemos em outros locais pacientes em medida de segurança 
conseguindo autorização para ir para a praia, ao cinema. Aqui, nós mal 
conseguimos autorização para o paciente fazer um curso no SENAC. Ainda 
se tem uma visão muito mais conservadora do CP, CPP e da LEP do que 
da Lei da Reforma Psiquiátrica (trecho de entrevistas – EF). 

Várias vezes o problema estrutural realmente é um impedimento para a 
eficácia da medida de segurança. Por exemplo, hoje em dia nós temos 
baixo efetivo e assim o nível de atendimento às atividades que não 
envolvam a segurança também é baixo. Com isso, diminui a eficácia 
terapêutica. Não se tem de fato o tratamento respeitado. Obviamente, caso 
consigamos melhorar essa questão, desatrelar também a segurança desse 
tipo de proposta de execução, também seria muito mais eficaz. Hoje em dia 
temos vários casos de pessoas que tem os mesmos riscos de segurança, 
mas porque elas não têm uma medida de execução penal sendo aplicada, 
essa pessoa é submetida a tratamentos. O serviço de saúde busca garantir 
a segurança sem necessariamente ter uma escolta envolvida e essa 



75 

 

    

pessoa terá um alcance de tratamento muito maior do que o individuo que 
está nas mesmas condições em termos de saúde, mas que está sujeito a 
essas restrições de segurança (trecho de entrevista – PJ2). 
 

Em um cenário em que a estrutura não permite que o tratamento psiquiátrico 

ocorra de modo adequado (tanto na internação quanto no tratamento ambulatorial), 

configura-se uma prática dissociada do contexto normativo, apresentando-se de 

maneira bastante violadora dos direitos em geral, não só da coletividade, que tem 

interesse na restrição de liberdade dessa pessoa que manifesta periculosidade, mas 

principalmente, da pessoa enferma que sofre a medida de segurança em 

estabelecimento ou tratamento inadequado. 

Precisamos de estrutura material e humana, assim como de apoio, 
profissionais da área. O que falta é uma modelagem séria de políticas 
públicas. O que falta é a estrutura de uma política pública mais ampla. 
Integração da família e da sociedade. Mais do que o local, é preciso uma 
rede, um reconhecimento do paciente como sujeito de direito. O que 
esconde a ideia de periculosidade é que penso nele menos como um 
sujeito de direito e mais como uma fonte de perigo (trecho de entrevista – 
PJ3). 

A falta de estrutura é um impedimento para a eficácia da medida de 
segurança, mas acredito que existe toda uma cultura punitiva em volta 
disso, pois eles estão dentro de um presídio, em um ambiente 
prisional/hostil. Eles não estão em um ambiente agradável. Ao contrário, 
nós vemos às vezes, pelos relatórios, que quanto mais tempo ele fica mais 
piora o seu estado mental. Então, existe a falta de estrutura. Teria que ter 
mais atividades para ele. Às vezes não conseguimos por besteira: Tem a 
equipe, tem a atividade pra fazer, mas não tem escolta e ele não vai. Vou 
dar um exemplo, tinha uma horta na ATP, mas não tinha ninguém para 
ficar cuidando do interno na horta e ele acabava não indo. Ou seja, às 
vezes eles ficam ociosos por muito tempo e não têm um projeto terapêutico 
adequado. Hoje em dia, eles até estão fazendo, mas não é concretizado. 
Eles saem muito para os CAP’s, porém houve caso em que não foram, pois 
o carro quebrou. Então é muito frustrante na verdade. A gente achar que 
agora vai ter o CAP’S, vai ter toda a estrutura e acaba não tendo. Mesmo 
quando a estrutura existe, sempre tem alguma coisa que falha. Para que 
melhore, teria que ter essa estrutura de saúde mental fora do presídio, já 
que aqui no DF é muito precária. E também, estrutura lá dentro para o 
atendimento deles, e eles possam fazer uma terapia real lá dentro. Para 
que não fiquem ociosos, ou que fiquem correndo risco de serem agredidos 
pelos demais. Sendo tratados com agressividade pelos agentes 
penitenciários, porque são os agentes que cuidam deles. A ATP não é um 
hospital com enfermeiros. São agentes que estão cuidando. Tem grades e 
tudo. Então, na minha opinião teria que ser um ambiente mais humanizado 
para que fosse eficaz (trecho de entrevista – PJ1). 

Entretanto, o pouco-caso dado pelo governo local na adoção e na execução 

das obras e políticas públicas necessárias para a implementação correta dessa 

Rede vem impedindo o avanço da Reforma Psiquiátrica no Distrito Federal. Nessas 

condições e na ausência de uma estrutura que permita o tratamento humanizado, 



76 

 

    

uma das maneiras de se colocar em prática as mudanças trazidas na lei é através 

da cobrança do poder público pela efetivação de políticas públicas que se adequem 

às propostas da Reforma Psiquiátrica. 

 

5.3 As ações do MPDFT 

5.3.1 Ação de Interdição n. 0035176-09.2012.8.07.0015 

 

Consoante Relatório Pericial n. 41/2012 do Departamento de Perícias e 

Diligências do MPDFT, as celas da ATP-DF possuem características arquitetônicas 

que causam riscos aos submetidos à medida de segurança, sendo que essas 

peculiaridades vão de encontro às recomendações gerais de elaboração de projetos 

arquitetônicos da Resolução 3 de 2005 do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária – CNPCP.         

 Não obstante, o Parecer Técnico n. 125/2012, emitido pelo Corpo de 

Bombeiros Militar do Distrito Federal, concluiu que, após vistoria realizada no local, 

foi constatado que o estabelecimento não possui as condições mínimas de 

segurança contra incêndio e pânico.       

 Baseado nessas e em outras evidências e movidos pelo entendimento de que 

a ATP-DF trata-se de um alojamento “arranjado” para acomodar as pessoas 

submetidas à medida de segurança na modalidade de internação compulsória, o 

MPDFT interpôs Ação de Interdição da ATP-DF.    

 Liminarmente, o MPDFT requereu que não fosse autorizada a entrada de 

novos segurados na ATP-DF, até que, dentre outras coisas, o GDF estruturasse a 

execução da medida de segurança em ambiente físico adequado para oferecer 

assistência integral aos pacientes, além de implantar programa técnico específico 

destinado a acompanhar o paciente judiciário.     

 Apesar do empenho do MPDFT para ver seus pedidos acolhidos colocados e 

as ações postas em prática, a ação encontrou resistência do poder judiciário, sob o 

argumento de que não existe no Distrito Federal, local em que a medida de 

segurança pudesse ser cumprida, que não a ATP-DF, sendo esse um problema a 

ser resolvido pelo executivo. Dessa forma, referida ação continua sua trajetória 

processual sem previsão de sucesso. 
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5.3.2 Ação Civil Pública, n. 2010.01.1.067203-4 

 

Em outro claro exemplo a respeito do que foi relatado, a partir do 

Procedimento de Investigação Preliminar n. 08190.13193/08-75, foi apurado que as 

pessoas portadoras de transtornos mentais residentes no Distrito Federal não vêm 

recebendo pelo Poder Público a assistência médica devida.   

 Assim, foi impetrada pelo MPDFT Ação Civil Pública, n. 2010.01.1.067203-4, 

contra o GDF, que tem por escopo a implantação dos serviços de residências 

terapêuticas (RTs) – abrigos especializados para portadores de transtorno mental 

que não possuem referência familiar, incluindo os internos da ATP que poderiam ser 

desinternados – e de centros de assistência psicossocial (CAPS) no DF, destinados 

ao atendimento e tratamento de pessoas com problemas de saúde mental que se 

utilizam da rede pública de saúde no DF.      

 O MPDFT alegou que a dignidade da pessoa humana engloba 

necessariamente respeito e proteção da integridade física e emocional em geral da 

pessoa, do que decorre, por exemplo, a proibição da pena de morte, da tortura e da 

aplicação de penas corporais e até mesmo a utilização da pessoa para experiências 

científicas.          

 Requereu, assim, inicialmente, dentre pedidos orçamentários, que o Distrito 

Federal fosse compelido a implantar 06 (seis) residências terapêuticas, 07 (sete) 

Centros de Atenção Psicossocial – sendo 3 (três) CAPS II (Recanto das Emas, 

Gama, Samambaia), 3 (três) CAPS III (um em Ceilândia e dois em Santa Maria) e 

um CAPS Infantil (Ceilândia) e ainda a constituir equipes multidisciplinares para 

atuação nas unidades de Serviços Residenciais Terapêuticos, suficientes a garantir 

o efetivo serviço na medida das necessidades e atividades desenvolvidas pelas 

unidades. Entretanto, apesar da existência de decisões e sentença favorável ao 

MPDFT, o GDF vem, por meio de uma série de recursos, postergando a construção 

das residências terapêuticas e a ampliação do número de CAPS.   

 Até última análise, o Distrito Federal teria até dezembro de 2017 para 

construir e implantar 25 residências terapêuticas e 19 Centros de Atenção 

Psicossocial – CAPS a que foi condenado. O prazo foi estendido pela 1ª Turma 

Cível do TJDFT no recurso do DF contra sentença de 1ª Instância, que estipulou, em 

setembro de 2013, prazo de 1 ano para cumprimento da obrigação.  
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5.3.3 Ação Civil Pública, n. 2014.01.1.025089-2 

 

Nesse mesmo caminho, figura também outra Ação Civil Pública, n. 

2014.01.1.025089-2, essa, objetivando a construção e a implantação do Centro 

Integrado de Atenção Psicossocial do Paciente Judiciário (CIAP/PJ-DF), destinado à 

execução da medida de segurança sob o regime de internação em moldes que mais 

se aproximam ao que dispõe a Lei 10.216/2001.     

 Mais disposto a ver concretizado as exigências do MPDFT, o GDF, por meio 

de diversos órgãos, principalmente os da Secretaria de Saúde e de Segurança 

Pública do DF, através de autocomposição, elaborou acordo em que se 

comprometia a promover a construção do CIAP/PJ-DF, assim como dispor esse 

estabelecimento, de estrutura física e equipes multidisciplinares adequadas à 

prestação de assistência integral à pessoa com transtornos mentais, incluindo 

assistência médica, social, ocupacional, além de atividades de lazer e de outras que 

se fizerem necessárias à concretização dos ditames da Lei 10.216/2001 e das 

normas infralegais pertinentes.        

 Dentre os pontos desse acordo, chamou atenção, positivamente, a exigência 

de separação entre portadores de transtornos mentais e dependentes químicos; a 

lotação de equipes técnicas habilitadas e capacitadas para a execução de 

programas destinados a acompanhar a medida de segurança do paciente judiciário, 

com solicitação, se necessário, de cessão de servidores de outros órgãos e a 

concretização da política de prevenção ao suicídio constante na EDAIS-DF63. 

 Além disso, também foi estipulado que o GDF concluiria as obras de reforma 

da ATP-DF, a fim de que o local dispusesse de condições mais dignas para os 

internados até que fosse concretizada a construção do CIAP/PJ-DF. 

 Entretanto, devido a mudança de gestores de órgãos que tratam no âmbito do 

GDF, até o momento, esse acordo não foi assinado, necessitando um esforço maior 

do MPDFT para recomeçar as discussões referentes ao projeto. 

A expressão ‘continuidade e descontinuidade administrativa’ refere-se aos 
dilemas, práticas e contradições que surgem na Administração Pública, 
Direta e Indireta, a cada mudança de governo e a cada troca de dirigentes. 
Como fenômeno, manifesta-se pelas conseqüências organizacionais de 
preencher um sem número de cargos de confiança, explícita ou 
implicitamente disponíveis para distribuição no interior das organizações 
públicas (SPINK, 1987, p. 57) 

                                                           
63

 Estratégia Distrital de Atenção Integral à Pessoa em Medida de Segurança. 
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 Dessa maneira, embora ainda em discussão, com possibilidades reais de se 

firmar o acordo entre o MPDFT e o GDF para a execução de tal projeto, mais um 

entrave referente à implantação de políticas públicas mostra como a ausência de 

vontade política em área que apresenta reduzido capital simbólico64, pode reverberar 

a continuidade de um estabelecimento como a ATP-DF, que está institucionalizado a 

cometer afrontes aos direitos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64

 Pierre Bourdieu utiliza o "capital simbólico" como um dos tipos básicos de capital. Entretanto, como 
bem argumenta Brubaker (BRUBAKER, R, 1985), este tipo de capital não seria propriamente uma 
fonte independente de poder pois representa o prestígio atribuído aos outros capitais tomando-os 
legítimos. Os outros capitais só podem ter valor se forem legitimados. Além disso, o conceito de 
capital simbólico se confunde com o conceito de capital cultural, pois este último pode ser 
considerado como o aspecto simbólico do conceito de classe (VALLE SILVA, 1995). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O instituto da medida de segurança, historicamente justificado a partir da 

matriz da defesa social, surgiu a partir da necessidade de afastar da sociedade, os 

indivíduos considerados loucos, vez que suas ações, apontadas como imprevisíveis, 

ameaçavam a segurança jurídica de um modo geral. Dessa forma, a contenção dos 

indivíduos ditos perigosos, permitiu que o casamento entre a psiquiatria e o direito 

ocorresse dentro de instituições asilares, direcionadas primeiramente ao controle 

social e remotamente ao tratamento psiquiátrico. 

Entretanto, as mudanças de paradigmas pela qual a sociedade brasileira 

passou durante a segunda metade do século XX, trouxeram preocupações com o 

direito sanitário e os direitos humanos, de modo que uma parcela da sociedade civil 

passou a lutar pela reforma do sistema psiquiátrico, formando a Luta 

Antimanicomial. 

A história do constitucionalismo brasileiro integra tal momento, de forma que a 

luta pela efetivação de direitos fundamentais deu força à Reforma Psiquiátrica, 

culminando na publicação de diversas normas que passaram a contemplar os 

objetivos da reforma. Apesar disso, entendemos que a instituição normativa no 

ordenamento jurídico brasileiro é insuficiente para a efetivação de seus valores. 

Assim, a discussão dessa temática, a partir da busca de soluções para os problemas 

apontados, se mostra imprescindível para o avanço da conquista dos direitos 

humanos em solo brasileiro. 

Nesse contexto, a discussão acerca das divergências legislativas, existentes 

na maioria dos institutos jurídicos, é de suma importância para o apontamento de 

possíveis erros e a produção de reflexões sobre o objeto estudado, para que esse 

se adéque à produção científica e acadêmica atual. Tal entendimento é justificado a 

partir da confirmação da existência de antinomias dentro da legislação penal 

brasileira, no que concerne à medida de segurança. 

Somente a partir da percepção, pelos membros dos poderes legislativo, 

executivo e, sobretudo, judiciário, da derrogação do CP, do CPP e da LEP, pela Lei 

10.216/01 e demais resoluções apontadas, acerca de suas incompatibilidades em 

relação à medida de segurança, é que poderemos avançar no tratamento do 

assunto. 
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Entretanto, a mudança não ocorrerá simplesmente a partir da transformação 

legislativa e jurisprudencial. Dessa maneira, através da revisão bibliográfica e do 

processo de entrevistas e pesquisas feitas para a produção desse trabalho, incluindo 

a visita à ATP-DF, tornou-se perceptível que o sistema de execução da medida de 

segurança que está em prática hoje em nosso país configura uma das maiores 

violações aos direitos fundamentais das pessoas com transtorno mental em conflito 

com a lei. 

Através do estudo histórico e semântico das matrizes sociais que estão por 

trás da medida de segurança, bem como por meio do entendimento dos vieses que 

a justificam, entendemos que o discurso da periculosidade, carente de um conceito 

bem delimitado, perpetua uma série de violências contra as pessoas a ela 

submetidas. Assim, resta comprovado que o Estado, ao longo da história, vem 

cometendo atos desumanos baseados em uma estrutura jurídica inconstitucional, 

sob a justificativa de que a pessoa é perigosa. 

Uma das soluções que visualizamos para a melhora do tratamento na área, 

além da óbvia necessidade da compreensão das divergências legislativas e o 

reconhecimento de que a Lei 10.216/2001 derrogou o CP, o CPP e a LEP naquilo 

que se mostram incompatíveis, como demonstrado, é a estipulação de apoio 

financeiro e vontade política quanto à estrutura de uma Rede de Atenção à Saúde 

Mental. 

Embora não seja o foco do presente trabalho analisar experiências de 

sucesso dentro do território brasileiro, no que concerne à Rede de Atenção à Saúde 

Mental, mostra-se relevante apontar a existência de dois programas, quais sejam 

PAI-LI65 e PAI-PJ66, que vêm apresentando bons resultados, a partir de uma 

                                                           
65

 O Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator (PAILI) tem por fundamento as disposições da 
Lei n. 10.216/2001, mais conhecida como Lei Antimanicomial, sendo o órgão responsável pela 
execução das medidas de segurança no Estado de Goiás. Atuando de forma auxiliar aos juízos da 
execução penal, o PAILI tem a relevante tarefa de acompanhar os pacientes julgados e absolvidos 
pela Justiça Criminal, mas que, em razão de doença ou perturbação da saúde mental, são 
submetidos à internação psiquiátrica ou ao tratamento ambulatorial. A partir de proposta elaborada 
pela Promotoria de Justiça da Execução Penal de Goiânia, o Programa foi instituído no dia 26 de 
outubro de 2006, mediante convênio pactuado entre as Secretarias de Estado da Saúde e da Justiça, 
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Tribunal de Justiça e Ministério Público do Estado de 
Goiás. Verdadeiro marco na implementação da Reforma Psiquiátrica no campo das medidas de 
segurança, trouxe importante mudança de paradigma na política pública, fazendo com que esse 
delicado tema deixasse de ser tratado unicamente sob o prisma da segurança para ser acolhido de 
vez pelos serviços de saúde pública, no ambiente universal do Sistema Único de Saúde (SUS) e com 
a participação de toda a rede de atenção em saúde mental. 
66 O Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental (PAI-PJ), 
um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, realiza acompanhamento do portador de 
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mudança estrutural que inclui não só a existência de uma Rede, como também o 

estabelecimento da medida de segurança como uma questão de saúde. 

A fim de que o Distrito Federal passe a acompanhar as mudanças positivas 

que vêm ocorrendo atualmente, Moreira (2016) vai dizer que caso houvesse um 

maior interesse, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal poderia adotar projeto 

semelhantes ao PAI-PJ. Isso porque possui junto à Vara de Execuções Penais uma 

Seção Psicossocial apta a dar todo o auxilio necessário em casos envolvendo 

portadores de transtornos mentais (MOREIRA, 2016). 

Entretanto, por meio da análise da situação em que encontram as ações 

estudadas no capítulo V, podemos perceber que a falta de capital simbólico da 

população em análise, impede o estabelecimento e a continuidade de políticas 

públicas sérias, que coloquem a saúde em primeiro lugar.  

Desse modo, a solução da crise instaurada no sistema prisional, no que 

concerne à medida de segurança, caminha necessariamente pelo diálogo das 

frentes de Luta Antimanicomial com o poder executivo, pautando o direcionamento e 

uso do orçamento do FUNPEN e do FUNPDF para a construção de uma Rede de 

Atenção à Saúde Mental, incluindo locais adequados para a aplicação da medida de 

segurança na modalidade de internação que não se vinculem diretamente aos 

edifícios prisionais, além da mudança organizacional de vinculação da aplicação da 

medida de segurança da Secretaria de Segurança Pública para a Secretaria de 

Saúde, ou para o TJDFT, como sugerido por Moreira (2016). 

Por fim, mas não menos importante, configura-se necessário, mudança e 

atualização da fase de quesitação penal, além da superação do conceito de 

periculosidade tal qual previsto no CP. Tentamos trazer nesse trabalho, sugestões 

de novos quesitos, que longe de possuir o objetivo de abarcar todas as 

necessidades dessa mudança, pretende apenas fomentar a discussão, na ânsia de 

que algo concreto seja feito para melhorar as condições da pessoa com transtorno 

mental em conflito com a lei. 

 

                                                                                                                                                                                     
sofrimento mental que cometeu algum crime. A "intervenção" do PAI-PJ junto aos pacientes infratores 
é determinada por juízes das varas criminais, que, auxiliados por equipe multidisciplinar do programa, 
podem definir qual a melhor medida judicial a ser aplicada, com a intenção de conjugar tratamento, 
responsabilidade e inserção social. 
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ANEXOS 

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. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de 
que trata esta Lei, são assegurados 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. 

Art. 2o Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus 
familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados 
no parágrafo único deste artigo. 

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 terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; 
IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental. 

Art. 3o É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, 
a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos 
mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada 
em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades 
que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais. 

Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os 
recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. 

§ 1o O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do 
paciente em seu meio. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.216-2001?OpenDocument
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§ 2o O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer 
assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços 
médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros. 

§ 3o É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em 
instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos 
mencionados no § 2o e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados 
no parágrafo único do art. 2o. 

Art. 5o O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize 
situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de 
ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e 
reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária 
competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, 
assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário. 

Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico 
circunstanciado que caracterize os seus motivos. 

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: 

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; 
II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a 
pedido de terceiro; e 
III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. 

Art. 7o A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou que a consente, 
deve assinar, no momento da admissão, uma declaração de que optou por esse 
regime de tratamento. 

Parágrafo único. O término da internação voluntária dar-se-á por solicitação escrita 
do paciente ou por determinação do médico assistente. 

Art. 8o A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico 
devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde 
se localize o estabelecimento. 

§ 1o A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, 
ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do 
estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser 
adotado quando da respectiva alta. 

§ 2o O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar, 
ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo 
tratamento. 

Art. 9o A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, 
pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do 
estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e 
funcionários. 
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Art. 10. Evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica grave e falecimento 
serão comunicados pela direção do estabelecimento de saúde mental aos familiares, 
ou ao representante legal do paciente, bem como à autoridade sanitária 
responsável, no prazo máximo de vinte e quatro horas da data da ocorrência. 

Art. 11. Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos não poderão ser 
realizadas sem o consentimento expresso do paciente, ou de seu representante 
legal, e sem a devida comunicação aos conselhos profissionais competentes e ao 
Conselho Nacional de Saúde. 

Art. 12. O Conselho Nacional de Saúde, no âmbito de sua atuação, criará comissão 
nacional para acompanhar a implementação desta Lei. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 6 de abril de 2001; 180o da Independência e 113o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Jose Gregori 
José Serra 
Roberto Brant 
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RESOLUÇÃO N.º 05, de 04 de maio de 2004  

Dispõe a respeito das Diretrizes para o cumprimento das Medidas de Segurança, 

adequando-as à previsão contida na Lei nº 10.216 de 06 de abril de 2001.  

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, reunido 

em sessão ordinária aos 04 dias do mês de maio do ano de dois mil e quatro, na 

cidade de Brasília, tendo presente a Proposta de Diretrizes para o cumprimento de 

Medidas de Segurança, adequando-as ao contido na Lei nº 10.216, de 06 de abril de 

2001,  

RESOLVE:  

Art. 1º. Aprovar as Diretrizes Anexas à presente Resolução, visando adequar as 

Medidas de Segurança às disposições da Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001.  

Art. 2º. Recomendar à Secretaria deste Conselho que remeta cópia desta Resolução 

e do Anexo que a integra às Secretarias Estaduais que administram o Sistema 

Prisional, bem como aos Conselhos Penitenciários Estaduais e ao DEPEN/MJ.  

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.  

 

ANTONIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
Presidente 

 
DIRETRIZES PARA O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA  

A partir dos resultados do “Projeto de Apoio à Reinserção Social dos Pacientes 

Internados em Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico do Rio de Janeiro”, 

realizado por equipe da Superintendência de Saúde da Secretaria Estadual de 

Administração Penitenciária e considerando as propostas aprovadas na “III 

Conferência Nacional de Saúde Mental” e no “Seminário para a Reorientação dos 

Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico”, bem como as discussões 

ocorridas na Comissão eleita no referido Seminário para encaminhar projeto de 

mudança à Lei de Execução Penal, e tendo como objetivo adequar as medidas de 

segurança aos princípios do SUS e às diretrizes previstas na Lei nº 10.216/2001, 

ficam propostas as seguintes diretrizes:  

1. O tratamento aos portadores de transtornos mentais considerados inimputáveis 

“visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio” 

(art. 4º, § 1° da Lei nº 10.216/01), tendo como princípios norteadores o respeito aos 

direitos humanos, a desospitalização e a superação do modelo tutelar.  

2. A atenção prestada aos pacientes inimputáveis deverá seguir um programa 

individualizado de tratamento, concebido por equipe multidisciplinar que contemple 
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ações referentes às áreas de trabalho, moradia e educação e seja voltado para a 

reintegração sóciofamiliar.  

3. O internado deverá “ter acesso ao melhor tratamento consentâneo às suas 

necessidades” (art. 2º, § 1º, inciso I), de mesma qualidade e padrão dos oferecidos 

ao restante da população.  

4. Os pacientes inimputáveis deverão ser objeto de política intersetorial específica, 

de forma integrada com as demais políticas sociais, envolvendo as áreas de Justiça 

e Saúde e congregando os diferentes atores e serviços que compõem a rede.  

5. A medida de segurança deverá ser cumprida em hospital estruturado de modo a 

oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo 

serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer etc. 

(art. 4º, § 2º).  

6. A atenção deverá incluir ações dirigidas aos familiares e comprometer-se com a 

construção de projetos voltados ao desenvolvimento da cidadania e à geração de 

renda, respeitando as possibilidades individuais.  

7. Os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico deverão estar integrados à 

rede de cuidados do SUS, adequando-se aos padrões de atendimento previstos no 

Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares - PNASH/ Psiquiatria e 

aos princípios de integralidade, gratuidade, eqüidade e controle social.  

8. Nos Estados onde não houver Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico os 

pacientes deverão ser tratados na rede SUS.  

9. Os Estados deverão realizar censos jurídicos, clínicos e sociais dos portadores de 

transtornos mentais que sejam inimputáveis, a fim de conhecer suas necessidades 

terapêuticas, disponibilizar recursos, garantir seu retorno à comunidade de 

referência e acesso a serviços territoriais de saúde.  

10. A conversão do tratamento ambulatorial em internação só será feita com base 

em critérios clínicos, não sendo bastante para justificá-la a ausência de suporte 

sócio-familiar ou comportamento visto como inadequado.  

11. A medida de segurança só poderá ser restabelecida em caso de novo delito e 

após sentença judicial. Os casos de reagudização de sintomatologia deverão ser 

tratados no serviço de referência local.  

12. A medida de segurança deve ser aplicada de forma progressiva, por meio de 

saídas terapêuticas, evoluindo para regime de hospital-dia ou hospital-noite e outros 

serviços de atenção diária tão logo o quadro clínico do paciente assim o indique. A 

regressão para regime anterior só se justificará com base em avaliação clínica.  
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13. A fim de garantir o acesso dos egressos dos hospitais de custódia aos serviços 

residenciais terapêuticos, deverão ser estabelecidas cotas específicas para estes 

pacientes nos novos serviços que forem sendo criados.  

14. Como forma de superar as dificuldades de (re)inserção dos egressos nos 

serviços de saúde mental da rede, os gestores de saúde locais devem ser 

convocados, desde o início da medida, para participarem do tratamento, realizando 

busca ativa de familiares e preparando a família e a comunidade para o retorno do 

paciente.  

15. Após a desinternação, desde o primeiro ano, o paciente deve ser assistido no 

serviço local de saúde mental, paralelamente ao tratamento ambulatorial previsto em 

lei, com o objetivo de construir laços terapêuticos em sua comunidade.  

16. Os pacientes com longo tempo de internação em hospital de custódia e 

tratamento psiquiátrico, que apresentem quadro clínico e/ou neurológico grave, com 

profunda dependência institucional e sem suporte sócio-familiar, deverão ser objeto 

de “política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida” (art.5º 

da Lei), beneficiados com bolsas de incentivo à desinternação e inseridos em 

serviços residenciais terapêuticos. 

 17. Os portadores de transtornos relacionados ao uso de drogas deverão ser objeto 

de programas específicos, de conformidade com a política do Ministério da Saúde 

para a Atenção Integral ao Usuário de Álcool e outras Drogas. 18. Em caso de falta 

às consultas ou abandono de tratamento, os serviços locais de saúde deverão 

realizar visitas domiciliares com o fim de avaliar a situação e estimular o retorno do 

paciente ao tratamento.  

Publicada no DOU n.º 92, seção I, pág. 34 de 14/05/2004  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezado(a) participante, 

 Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Medida de 

Segurança como uma questão de saúde”, desenvolvida pelo estudante Pedro 

Vítor Resende, aluno da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (FD/UnB), 

sob orientação do professor Welliton Caixeta Maciel.  

 O objetivo central do estudo é apresentar uma quebra de paradigma, 

observando a Medida de Segurança como uma questão de saúde, confrontando 

suas funções reais e declaradas e estudando propostas alternativas para a 

resolução do conflito entre elas.  

 O convite a sua participação se deve a dois dos objetivos específicos da 

pesquisa, que busca em primeiro lugar analisar o conceito de periculosidade 

aplicado no âmbito jurídico e a forma como isso influencia diretamente no modelo de 

tratamento psiquiátrico atual, além da análise acerca das divergências legislativas 

que envolvem o tema, especialmente, na fase de quesitação penal. 

 Sua participação é voluntária, sendo que você tem plena autonomia para 

decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer 

momento. Você não será constrangido de nenhuma maneira caso decida não 

consentir sua participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito importante 

para a execução da pesquisa. 

 Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por 

você prestadas. Qualquer dado que possa identificá-lo(a) será omitido na divulgação 

dos resultados da pesquisa, e o material  será armazenado em local seguro. 

 A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá 

solicitar do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, 

o que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados ao final deste 

Termo. 

 Sua participação se deve à experiência de atuação junto ao Sistema de 

Justiça Criminal e consistirá em uma entrevista, do qual participarão outros(as) 

membros na mesma condição funcional e hierárquica. Nessa entrevista, o 
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pesquisador irá propor algumas questões que convidam os(as) participantes a 

expressar o que pensam sobre questões relativas à medida de segurança. 

 O tempo de duração da entrevista varia de trinta minutos a uma hora 

aproximadamente. A entrevista será gravada e transcrita, o que é essencial para as 

análises, que serão realizadas única e exclusivamente pelo pesquisador. Os 

arquivos digitais das entrevistas e as transcrições serão armazenados, tendo acesso 

a eles, somente o pesquisador. 

O benefício direto ou indireto relacionado com a sua colaboração nesta 

pesquisa é o de colaborar na compreensão da medida de segurança como uma 

questão de saúde e os desdobramentos desta. 

 Avalia-se que os riscos potenciais ou constrangimentos de sua participação 

nessa pesquisa são mínimos, posto que garantiremos a privacidade e o anonimato 

dos(as) participantes. 

 Os resultados serão divulgados em artigo científico e monografia do 

pesquisador, a ser apresentada no segundo semestre de 2017. 

 Este termo é redigido em duas vias (uma para você e outra para o 

pesquisador). 

 

Pedro Vítor Resende (pesquisador) – pvitorresende@gmail.com 

__________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador – (pesquisador do campo) 

 

LOCAL E DATA: ________________, _____ de ___________________ de 2017. 

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e 

concordo em participar. 

___________________________________ 

Assinatura do(a) participante da pesquisa 

___________________________________ 

Nome do(a) participante (Legível):  



98 

 

    

TÓPICOS – GUIA ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS 

PROMOTORES(AS)/PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA E DEFENSOR(A) 

PÚBLICO(A) 

1. Tendo em mente o que está descrito no art. 26 do CP (lembrar ao entrevistado o 

conteúdo), e na prática cotidiana, em sua opinião, o que justifica a aplicação da 

medida de segurança? O Sr. (A Sra.) poderia falar um pouco sobre qual a sua 

função? Existem diferenças em relação à função declarada e a função real? 

2. Como o art. 97 do CP condiciona a duração da medida de segurança à cessação 

da periculosidade, o que o Sr. ou a Sra. entende por periculosidade? Essa 

periculosidade pode/deve estar vinculada à doença? 

3. Visto que a Reforma Psiquiátrica, movimento social e político que culminou na 

publicação da Lei 10.216/01, militou por todas as pessoas com transtorno mental, 

sem discriminação de qualquer gênero, assim como descrito em seu §1º, o Sr. ou a 

Sra. acredita que esse dispositivo tenha modificado a medida de segurança? Caso 

sim, Em que sentido? É possível dizer que a Lei 10.216/01 derrogou o CP, CPP e a 

LEP naquilo que são incompatíveis? 

4. Como existem diferentes possibilidades de tratamento de acordo com a gravidade 

do crime e a internação em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando 

os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, a escolha por um ou outro 

tratamento à pessoa submetida à medida de segurança está relacionada ao delito 

cometido por ela? Ou seja, a medida de segurança está ligada à gravidade do tipo 

penal e não à necessidade terapêutica do agente? 

5. A existência de prazo mínimo da medida de segurança (art. 97, §1º, CP), afronta a 

função do dispositivo, qual seja a periculosidade, a prevenção e o tratamento? O 

que justifica sua existência? 

6. De acordo com o art. 97, §1º, CP, a internação, ou tratamento ambulatorial, será 

por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante 

perícia médica, a cessação de periculosidade. Entendendo que a periculosidade 

está diretamente ligada a doença, através de uma análise positivista, no contexto de 

doenças mentais incuráveis, seria correto interpretar que a legislação penal permite 

a eternização das medidas de segurança? Em sua opinião, o dispositivo indicado 

encontra-se em divergência com o plano constitucional? 

7. Na fase de quesitação penal percebemos a constante presença da pergunta “o 

paciente possui periculosidade?”. Na forma como é feita hoje a quesitação penal, 

o(a) senhor(a) entende que é possível ao psiquiatra, realizar um diagnóstico correto 

da necessidade terapêutica do paciente? Se não, o que poderia ser feito para 

permitir uma análise mais adequada? 
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8. A medida de segurança nos moldes como ocorre atualmente é eficaz em atingir 

seus objetivos? Se não, o que poderia ser feito para aumentar sua eficácia? 

9. Problemas estruturais são impedimentos para a correta aplicação da Lei 

10.216/2001? Quais mudanças estruturais são necessárias para adequação ao novo 

dispositivo? 
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TÓPICOS – GUIA ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS 

ENFERMEIROS(AS) 

1º Bloco – Função e Periculosidade 

1. Tendo em mente o que está descrito no art. 26 do CP (lembrar ao entrevistado o 

conteúdo), e na prática cotidiana, em sua opinião, o que justifica a aplicação da 

medida de segurança? O Sr. (A Sra.) poderia falar um pouco sobre qual a sua 

função? Existem diferenças em relação à função declarada e a função real? (se 

preciso, lembrar ao entrevistado dos caráteres da MS: prevenção, tratamento, 

periculosidade e punição). 

2. A existência de prazo mínimo da medida de segurança (art. 97, §1º, CP), afronta a 

função do dispositivo, qual seja a periculosidade, a prevenção, a punição e o 

tratamento? 

3. Como o art. 97 do CP condiciona a duração da medida de segurança à cessação 

da periculosidade, o que o Sr. ou a Sra. entende por periculosidade? Essa 

periculosidade pode/deve estar vinculada à doença, total ou parcialmente? Se sim, 

seria correto interpretar que a legislação penal permite a eternização das medidas 

de segurança? 

4. Visto que a Reforma Psiquiátrica, movimento social e político que culminou na 

publicação da Lei 10.216/01, militou por todas as pessoas com transtorno mental, 

sem discriminação de qualquer gênero, assim como descrito em seu §1º, o Sr. ou a 

Sra. acredita que esse dispositivo tenha modificado a aplicação da medida de 

segurança? Caso sim, Em que sentido? 

2º Bloco – Estrutura e Tratamento na ATP 

5. Em que consiste o tratamento oferecido pela ATP às pessoas submetidas à 

medida de segurança? 

6. Esse tratamento, geralmente é suficiente para que a pessoa submetida à medida 

de segurança fique compensada? Se sim, nesses casos, há a cessação da 

periculosidade, ou existem outros requisitos para a mesma? 

7. Em sua opinião, as internações na ATP sempre são necessárias, ou existem 

casos em que o tratamento ambulatorial seria suficiente para o controle da pessoa 

submetida à medida de segurança? 

8. Como é a estrutura da ATP? Você considera as instalações adequadas para o 

tratamento terapêutico dos internos? Se não, acredita que problemas estruturais são 

impedimentos para a correta aplicação da Lei 10.216/2001? Quais mudanças 

estruturais são necessárias para adequação ao novo dispositivo? 

9. Como funciona a divisão de gênero dentro da ATP? 
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10. Você acredita que a aplicação da medida de segurança no mesmo lugar para 

internos que possuem transtorno mental e para internos que têm ou tiveram à época 

do crime, incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 

acordo com esse entendimento, um problema? Por quê? Existem diferenças no 

tratamento desses dois grupos? O que sugere para solucionar a questão? 

11. Quem integra o corpo de funcionários da ATP e quais funções desempenham? 

O número de funcionários é suficiente para o atendimento aos internos? 

12. A medida de segurança nos moldes como ocorre atualmente é eficaz em atingir 

seus objetivos? Se não, o que poderia ser feito para aumentar sua eficácia? 
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IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Promotores(as) de Justiça do MPDFT 

- PJ1 

- PJ2 

- PJ3 

- PJ4 

 

Procurador(a) de Justiça do MPDFT 

- PRJ 

 

Defensor(a) Público(a) da DPDF 

- DP 

 

Enfermeiro(a) da ATP-DF 

- EF 

 

 


