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Apresentação

João Ladislau Rosa
Presidente do Cremesp

Prevista no Código Penal, a Medida de Segurança é destinada a in-
fratores considerados inimputáveis ou semi-imputáveis. Ou seja, pes-
soas em conflito com a lei que no momento do delito apresentavam
comprometimento da capacidade de entender o caráter ilegal de seu
ato ou de determinar-se de acordo com seu entendimento. Por se tra-
tar de pessoas com transtorno mental, o Código Penal prevê que a
pena seja substituída pela Medida de Segurança, que se dará em re-
gime fechado, em hospitais de custódia e tratamento, ou em ambula-
tórios, no caso de delitos de menor gravidade. A Medida de Seguran-
ça, portanto, não tem caráter punitivo. Ela visa eliminar a periculosi-
dade do agente, por meio de assistência apropriada à saúde mental,
de forma que se trate e não venha a reincidir, resguardando a si pró-
prio e a ordem social. Na teoria, essas pessoas estão protegidas pelo
Código Penal – que prevê rigorosa avaliação por parte de perito mé-
dico – e pela lei 10.216/2001, a Lei da Reforma Psiquiátrica, que enu-
mera os direitos fundamentais desses pacientes.

Na prática, porém, trata-se de uma população totalmente desas-
sistida, vítima de preconceito e abandonada a uma sorte pior que a
reservada para detentos comuns. Esse é o cenário que se delineia no
conjunto de textos teóricos que agora o Cremesp está lançando por
meio de sua Câmara Técnica de Psiquiatria. São 14 artigos, produzidos



por especialistas da Medicina e do Direito, que abrangem dos aspec-
tos históricos da relação entre transtorno mental e crime, ao poder
público nas internações obrigatórias, até a realidade e o papel do
hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.

Mais do que simples denúncia, a publicação abre espaço para
uma reflexão sobre um universo esquecido e discriminado, que só
vem à tona quando, aos olhos da opinião pública, o autor de um
crime chocante é supostamente protegido pelo manto da inimputabi-
lidade. Muitos deles passarão o resto de suas vidas nos manicômios-
detenção. Muitas das vezes, estarão condenados a uma internação
perpétua, sem tratamento adequado e sem possibilidade alguma de
retorno ao convívio social.

O flagrante desrespeito aos direitos humanos desses indivíduos
foi constatado por médicos do Departamento de Fiscalização e mem-
bros da Câmara Técnica de Psiquiatria do Cremesp. Ao longo de seis
dias, nos meses de julho e agosto deste ano, a equipe percorreu os três
hospitais de custódia do estado, dois em Franco da Rocha, outro em
Taubaté, vistoriando pavilhões, checando prontuários, ouvindo in-
ternos e pessoal da equipe de saúde. Da mesma forma que fez com os
CAPS, Centros de Atenção Psicossocial, o Cremesp prepara uma
publicação sobre a situação de penúria encontrada nos hospitais de
custódia. Ao longo de 2008 e 2009, o Cremesp visitou 85 dos 230
CAPS do Estado de São Paulo à época. Pelo menos um terço deles
tinha falha em todos os quesitos, da falta de retaguarda para emer-
gências médicas e psiquiátricas, ausência de integração com serviços
da comunidade a equipes incompletas.

Os cenários descritos e os números apresentados pelos diferentes
autores nos artigos dessa publicação adiantam a situação desumana
em que se encontram os internos dos hospitais de custódia.

Levantamento feito por Débora Diniz e equipe em 2011 mostrou
que o país tem 23 hospitais de custódia e três alas de tratamento psi-
quiátrico que abrigam 3.989 indivíduos em medida de segurança. Um
quarto dessa população cumpria medida de segurança com pericu-
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losidade cessada, com decreto de desinternação, internação sem pro-
cesso judicial ou ainda com benefício de desinternação progressiva.

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

Essa é a ponta de um dos icebergs de desumanidade que afeta o
mundo do portador de transtorno mental envolvido em crime. Um
outro é a incapacidade dos serviços de saúde mental em identificar
situações de risco envolvendo os pacientes que padecem de transtor-
nos mentais graves, pois cerca de 54% dos internos já tinham sido
atendidos na rede pública antes de cometer o delito.

A outra ponta desse iceberg é o número imenso de infratores que
não são diagnosticados como doentes mentais e que cumprem pena
em presídios. Dados mostram que entre 12% e 14% dos detentos so-
frem de doenças mentais graves, o que no Brasil significaria mais de
70 mil, considerando uma população carcerária de 550 mil.

O Cremesp defende o respeito à dignidade desses pacientes men-
tais, que em conflito com a lei, se tornam ameaça e vítima de uma socie-
dade que não sabe como assisti-los e opta pelo caminho do manicômio-
cadeia por tempo indeterminado. “O que salta à vista – diz um dos
autores dessa publicação – é que a grande maioria ou a quase totalidade
(dos internos) proveem de lares desfeitos por genitores embriagados,
agressivos ou prostituídos, violentados, desempregados, perseguidos por
atavismos negativos, desamparados econômica e sentimentalmente. Ao
cabo, percebe-se que o encarceramento, ainda que mascarado sob o
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pálio de ‘medida de segurança’, presta-se à prisão dos menos favore-
cidos, aos infames da História” (Caetano Lagrasta Neto).

Diante do Código de Ética Médica, os transgressores portadores
de transtorno mental têm o direito humano básico de serem tratados e
respeitados. Como fez em sua recente publicação sobre “Transtorno
Mental e Perda de Liberdade”, o Cremesp se coloca ao lado dessa po-
pulação fragilizada e discriminada. Esse debate – assim como o relato
de fiscalizações em manicômios que será publicado em breve – defen-
de que os manicômios sejam hospitais de tratamento e não presídios.
O Cremesp, como adiantam autores dessa publicação, acredita que a
reabilitação psíquica e social desses pacientes, com redução das chan-
ces de reincidência, só será possível em unidades menores com equipes
multidisciplinares de saúde mental, pautadas nos princípios do SUS.
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Uma ação ou omissão apenas poderão ser consideradas como crime
quando alguns requisitos estiverem presentes. O crime tem que ser
fato típico, com a exata correspondência do fato com a descrição le-
gal, antijurídico, com a contrariedade que se estabelece entre o fato
típico e o ordenamento legal, e culpável, com a reprovação que se faz
ao autor por ter abusado de sua imputabilidade em relação a um
determinado ato punível. Existem, no entanto, determinadas situa-
ções em que o indivíduo não poderá ser considerado imputável por
uma ação típica e antijurídica que cometer. A presença de transtorno
mental pode ser uma dessas situações. Diante disso, o indivíduo que
sofre de transtorno mental e que, por conta disso, apresenta compro-
metimento do entendimento do caráter típico e antijurídico de sua
ação ou omissão, ou comprometimento de sua capacidade de auto-
determinação diante de seu entendimento, será considerado inimpu-
tável ou semi-imputável, podendo ser absolvido da prática de crime e
ser submetido à aplicação da medida de segurança.

A medida de segurança surgiu inicialmente em 1893, com a ela-
boração do anteprojeto do Código Penal Suíço, por Carl Stooss. Na-
quela ocasião, ocorreu a sistematização desta nova espécie de respos-
ta jurídico-penal sancionatória, sendo voltada à recuperação daque-
les indivíduos tidos como “perigosos”. Desse modo, desde o seu iní-

Introdução

Quirino Cordeiro
Mauro Gomes Aranha de Lima
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cio, a medida de segurança traz consigo o conceito de sanção penal
com fim de proteção social e preventivo, e que deve ser aplicada a
sujeitos “perigosos”. A idéia de periculosidade dos indivíduos em
medida de segurança desde sempre esteve presente.

No início, o conceito de periculosidade aplicava-se também a in-
divíduos que entravam em conflito com a lei, sem necessiariamente
apresentarem transtornos mentais. No Brasil, tal situação persisitiu
até a Reforma da Parte Geral do Código Penal em 1984. À ocasião,
de modo a refletir o preconceito contra os doentes mentais, apenas
estes permaneceram como sendo “perigosos” aos olhos da lei, po-
dendo ser submetidos ao expediente da medida de segurança. Os
ditos “criminosos comuns” deixaram de ser considerados “perigo-
sos” com a referida Reforma.

Vale ainda ressaltar que, apenas mais recentemente, o conceito
de tratamento aos portadores de transtorno mental foi incorporado à
medida de segurança.

Desde sua concepção filosófica, até a sua aplicação nas mais va-
riadas realidades históricas, a medida de segurança tem apresentado
uma série de situações controversas e contraditórias na sua aplica-
ção. Assim, neste livro, vários autores que trabalham com a medida
de segurança em nosso meio, tanto na teoria acadêmica, como na
prática diária, nas áreas da saúde ou do direito, contribuíram com
suas reflexões sobre o tema.

Na sequência, serão apresentados os resumos dos capítulos que
compõem esta obra do Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo:

1
No Capítulo introdutório do Livro, o Prof. Cláudio Cohen trata

das “Bases históricas da relação entre transtorno mental e crime”. Ini-
cia seu texto afirmando que “o crime em si não é um problema psiqui-
átrico, mas sim, social”. Segundo ele, há que se atentar para não estig-
matizar o portador de doença mental como sendo um indivíduo ne-
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cessariamente perigoso, em decorrência de seu transtorno psiquiátri-
co. “Este estigma pode ser observado no fato de que o Código Penal
reserva o conceito de periculosidade apenas às pessoas que infringi-
ram a lei e foram consideradas como doentes mentais. Tais indivíduos
não serão considerados como responsáveis pelo seu ato, mas a priori,
perigosos”. Seguindo essa ideia, o autor percorre a relação histórica
existente entre o crime e a doença mental, até chegar aos dias atuais.

2
A Dra. Ísis Marafanti e seus colaboradores, no Capítulo “Aspec-

tos Históricos da Medida de Segurança e Sua Evolução no Direito
Penal Brasileiro” apresentam as bases doutrinárias que deram sus-
tentação para a implantação da medida de segurança como sanção
penal no Brasil, percorrendo a escola positivista do direito. Além dis-
so, apresentam como ocorreu a modificação recente da sua aplicação
no Brasil. Explicam como aconteceu a mudança do sistema duplo-
binário para o sistema vicariante para a aplicação das sanções penais
no Brasil, e como isso modificou o tratamento legal do doente mental
em situação de conflito com a lei.

3
Versando sobre os aspectos atuais da aplicação da medida de se-

gurança no país, o Dr. Breno Montanari Ramos, inicialmente, concei-
tua a medida de segurança dentro do ordenamento jurídico: “embo-
ra a natureza das medidas de segurança não seja propriamente pe-
nal, por não possuir um conteúdo punitivo, o ato é, formalmente,
penal, sendo as medidas impostas e controladas pelos juízes penais”.
Apresenta a medida de segurança como tendo um caráter não-puni-
tivo, mas sim preventivo, visando à proteção social: “As medidas de
segurança, inversamente, têm o fito principal de prevenir que o agente
repita a infração penal, sem nenhum caráter punitivo. A prevenção é
objetiva, sendo o agente submetido a internação, tratamento psicoló-
gico ou tratamento ambulatorial, com medicamentos específicos para



16

INTRODUÇÃO

cada caso, com a finalidade de cessar a temibilidade e a periculosida-
de do agente (aspecto essencialmente preventivo)”. O autor discute,
no entanto, as dificuldades encontradas para o cumprimento apro-
priado em nosso meio da medida de segurança, chamando a aten-
ção para os problemas com a assistência psiquiátrica destinada aos
pacientes: “Entende-se que há muito ainda por fazer para que as
pessoas em medida de segurança sejam tratadas dentro das diretri-
zes da Lei 10.216/01 e para o cumprimento dela há a necessidade
de um exercício permanente de atenção, de reflexão e, sobretudo,
de capacitação dos atores envolvidos, incluindo não apenas a esfe-
ra da saúde, mas principalmente a da justiça. Enquanto não houver
definitivamente a mudança de paradigma e a conscientização para
a assistência aos pacientes em medida de segurança dentro das di-
retrizes da referida Lei, entende-se que se continuará caminhando
na contramão da história”.

4
Os Drs. Reynaldo Mapelli Junior e José Antonio Diana Mapelli

escreveram sobre o papel do poder público nas internações psiquiá-
tricas e nos abrigamentos compulsórios, no caso dos indivíduos inim-
putáveis. De início, os autores já colocam que “o tema das interna-
ções psiquiátricas e dos abrigamentos compulsórios, por envolver a
restrição da liberdade de locomoção, ainda que temporariamente, não
pode ficar restrito às ciências médicas, merecendo uma cuidadosa
reflexão sob a ótica jurídica”. A partir daí, os autores discorrem de
maneira minuciosa sobre as garantias legais dos pacientes à assistên-
cia integral à saúde, em qualquer circunstância na qual se encon-
trem. Ademais, afirmam que “dentre as diversas modalidades de in-
ternação (para proteção de crianças, adolescentes ou idosos, interdi-
ção civil ou medida de segurança para agentes inimputáveis ou se-
mirreponsáveis que praticam crimes), o importante é que, estando
presente qualquer transtorno mental, por mínimo que seja, é indis-
pensável a observância restrita da Lei 10.216/2001, por corresponder
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à norma de proteção das pessoas portadoras de tais transtornos”.
Segundo os autores, a observância dos direitos dos pacientes é fator
sem o qual não se pode tartar a situação de nenhum paciente com
transtorno mental, independente se está ou não em cumprimento de
medida de segurança. “O Estado Democrático de Direito, em sua
mais fiel concepção, protege a pessoa humana. Qualquer ato do Po-
der Público somente será válido e eficaz se respeitados, de modo rigo-
roso, todos os direitos e garantias fundamentais, mormente a digni-
dade da pessoa humana, a ampla defesa e o contraditório”.

5
No Capítulo que trata sobre o impacto da reforma da assistência

na criminalização do doente mental, o Prof. José Geraldo Vernet Ta-
borda e suas colaboradoras apresentam um cenário extremamente pre-
ocupante. Os autores argumentam que a reforma da assistência psi-
quiátrica no Brasil não obedeceu a qualquer evidência científica, tendo
apenas como sustentação um arcabouço ideológico. Segundo os auto-
res, “a partir de sua implementação observou-se um aumento no nú-
mero de moradores de rua, de mortes e vitimização dos doentes men-
tais e da criminalização de doentes mentais graves. A transinstitucio-
nalização é um fenômeno novo e configura perversa consequência desse
tipo de ativismo político. Os doentes mentais desospitalizados, sem
acesso a atendimento psiquiátrico necessário acabam sendo presos pelo
comportamento delituoso decorrente da própria doença. As prisões
tornaram-se, então, os grandes manicômios dos tempos modernos”.
Como sugestão para abordar essa situação, os autores colocam que a
“consciência acerca da importância da saúde mental é algo que deve
ser efetivamente incorporado nas políticas públicas de saúde, com ên-
fase à prestação de cuidados de saúde primários e secundários, em vez
do modelo CAPScêntrico focado essencialmente em medidas terciári-
as (reabilitação de pacientes crônicos)”. Quanto ao manejo dos paci-
entes portadores de transtornos mentais graves e que estão no sistema
penitenciário, os autores colocam que, como não se esperam grandes
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modificações da política atual em curto espaço de tempo nesse âmbito,
“deve ser dada ênfase à precoce identificação de transtornos mentais
na população carcerária, que ali poderia encontrar a porta de entrada
para os serviços de saúde mental”.

6
Para tratar da relação entre a Lei 10.216, que regulamenta a as-

sistência na área de saúde mental no Brasil, e o direito penal brasilei-
ro, os organizadores do Livro convidaram o Desembargador Dr. Cae-
tano Lagrasta Neto. O autor chama a atenção sobre a necessidade de
se atuar, por meio de políticas públicas efetivas, na triste realidade
social que cria cada vez mais indivíduos vulneráveis a situações que
podem comprometer sua saúde mental, como a dependência quími-
ca. Com lares destroçados e baixo suporte social, legiões de jovens
são expostos a situações que prejudicam sua saúde mental e que os
leva à criminalidade. No entanto, além de políticas sociais preventi-
vas para a área, o autor enfoca a necessidade de haver “compromis-
so político de concretizar políticas públicas voltadas para o tratamento
e abrigo do paciente e tratar a questão da doença mental – seja na
aplicação de medida de segurança, seja na aplicação do Estatuto da
Criança e do Adolescente – como questão de Saúde”.

7
O Dr. Renato Ribeiro Velloso e seus colaboradores trataram sobre a

possibilidade de reclusão perpétua que enseja a medida de segurança.
Os autores comentam que “o aspecto mais polêmico da medida de
segurança em caráter de internação é seu possível aspecto indetermi-
nado, no que tange ao tempo de duração. Apesar de não ser conside-
rada pena, a medida de segurança pode privar perpetuamente um
indivíduo de sua liberdade”. Apesar de a medida de segurança ser
uma sanção penal que não é pena, alguns “juristas afirmam que, por
não apresentar tempo definido de prazo para seu cumprimento, a
medida de segurança não obedece ao princípio da igualdade, tratando
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de modo desigual os doentes mentais inimputáveis ou semi-imputá-
veis, quando comparados aos imputáveis que são apenados e têm seu
tempo de pena determinado”. “Outro ponto que também tem sido le-
vantado é que a medida de segurança feriria o princípio da presunção
de inocência, já que o doente mental que permanece internado em
medida de segurança acaba sendo punido não pelas condutas que pra-
ticou, mas sim pela eventual probabilidade de voltar a cometer deli-
tos”. Diante dessa situação, os autores mostram como vários e distin-
tos posicionamentos têm surgido no meio jurídico, o que tem levanta-
do a necessidade de cada vez mais debates sobre o tema.

8
Os autores Rafael Bernardon Ribeiro e Quirino Cordeiro escre-

vem sobre a avaliação de risco dos pacientes que estão em medida
de segurança, especialmente no contexto dos exames de avaliação
de cessação de periculosidade. Os autores afirmam que “a avalia-
ção de risco é uma das áreas mais delicadas e onde recebemos mai-
or carga de responsabilidades e expectativas na área da psiquiatria
forense. Trata-se de, através de conhecimentos técnicos e instrumen-
tos adequados, tentar avaliar as chances ou probabilidades de de-
terminado paciente voltar a apresentar atos de violência, reincidir
criminalmente e/ou reagudizar seu quadro psiquiátrico, em deter-
minado contexto ou cenário sócio-ambiental projetado no futuro”.
A partir disso, os autores traçam um histórico da avaliação estrutu-
rada pericial em psiquiatria forense na área criminal. Apresentam
os principais instrumentos para uso atual no contexto pericial, fa-
zendo uma análise crítica sobre o seu uso. Por fim, os autores fina-
lizam o Capítulo com a seguinte reflexão sobre o tema: “Mais que
implantar escalas de avaliação de risco estruturadas, precisamos de
um sistema psiquiátrico-forense capaz de unir saúde e justiça no
manejo de risco dos casos, para diminuir novos atos de violência e
reincidência criminal, que é o objetivo final da aplicação destes ins-
trumentos estruturados. O comportamento humano, sabemos, é
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difícil de ser previsto e controlado e a medicina não é uma ciência
exata, de forma que dificilmente será desenvolvido um instrumento
perfeito, com acerto em cem por cento dos casos”.

9
O Prof. Danilo Antonio Baltieri e o Dr. Matheus Cheibub David

Marin escreveram um Capítulo sobre as particularidades existentes
na avaliação e no cumprimento da medida de segurança de indiví-
duos que cometem crimes sexuais. Os autores relatam que a aborda-
gem dos agressores não tem ocorrido a contento no Brasil. Como
exemplo, apresentam a seguinte situação: “No Estado de São Paulo,
cerca de 4% de todos os sentenciados do sistema penitenciário estão
cumprindo pena por crime de estupro, e a maioria, seguramente,
voltará à sociedade sem nenhum tipo de intervenção médica e/ou
psicossocial que possa promover a redução do risco de reincidência
criminal ou a melhora da qualidade de vida do perpetrador.  Apesar
de muitos agressores sexuais não serem julgados merecedores da
medida de segurança, a prevalência de transtornos mentais nessa
população tem sido reportada como significativa. Um estudo reali-
zado em uma penitenciária paulista revelou que em uma amostra
aleatória de 218 agressores sexuais, cerca de 20% apresentavam cri-
térios diagnósticos para pedofilia, 20% critérios diagnósticos para sín-
drome de dependência de álcool e outros 20% critérios diagnósticos
para síndrome de dependência de outras drogas (cocaína e crack).
Outros estudos têm corroborado estes achados e demonstrado a pre-
sença de outros transtornos mentais sérios na população apenada de
agressores sexuais, como transtornos do humor, transtornos de perso-
nalidade (antissocial e narcisista) e impulso sexual excessivo”. Desse
modo, sem uma abordagem apropriada a essa população de agresso-
res sexuais, a chance de recidiva criminal permanence altíssima. Nesse
contexto, os autores apresentam minuciosa revisão das abordagens
terapêuticas e de avaliação desses indivíduos. No final do texto, discu-
tem também a abordagem dos agressores sexuais menores de idade.
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10
Neste Capítulo, o Prof. Dr. Danilo Antonio Baltieri, agora com a

colaboração da Dra. Maria Luíza Cavichioli Gonzaga, discute a par-
ticipação do uso de álcool e drogas no contexto da prática criminosa.
Relata que “a gravidade da dependência do álcool e de outras drogas
tem sido associada com o maior risco de reincidência criminal entre
homens e mulheres já condenados por crimes violentos”. Desse modo,
os autores reforçam a necessidade da realização de tratamento para
os indivíduos que apresentam dependência química e se envolveram
em crimes, mesmo quando não estão em medida de segurança. Ao
longo do Capítulo, os autores também discutem aspectos da avalia-
ção desses indivíduos.

11
No Capítulo “Epilepsia e periculosidade”, o Dr. Renato Luiz Mar-

chetti aborda um tema historicamente importante na Psiquiatria Fo-
rense, porém que em nosso meio careceu de atualização acerca de seu
entendimento. Em seu texto, o autor descreve inicialmente as múlti-
plas manifestações da epilepsia, depois trata sobre a comorbidade entre
epilepsia e transtornos mentais, discorre sobre a relação entre epilepsia e
personalidade, para enfim tratar dos aspectos relacionados à epilepsia e
agressividade e crime. Por fim, o autor aborda aspectos de periculosida-
de e imputabilidade na doença. O autor finaliza seu Capítulo como se-
gue: “O conceito de crime epiléptico não se sustenta cientificamente.
Não há evidências de associação direta e geral da epilepsia com o crime.
A associação direta de uma crise epiléptica com um crime é uma rarida-
de. Há evidências de que pessoas com epilepsia sejam mais vítimas de
crime. Comportamentos agressivos podem ocorrer ocasionalmente em
associação coma epilepsia. Fatores associados importantes são trans-
tornos mentais associados, TCE e retardo mental e populações especí-
ficas como pacientes encarcerados e epilepsias graves (epilepsia do lobo
temporal e epilepsia do lobo frontal). Atos criminosos podem ocasio-
nalmente estar associados à agressividade relatada acima”.
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12
Os autores Dr. Rafael Bernardon Ribeiro e Quirino Cordeiro dis-

cutem a responsabilidade penal em menores infratores, valendo-se
como modelo a Unidade Experimental de Saúde do Estado de São
Paulo. Esse tema sempre traz consigo bastante controvérsia, com
opiniões quase sempre apaixonadas a seu respeito. Os autores dis-
correm sobre os diferentes aspectos relacionados ao tema (biológicos,
sociais, legais), afirmando o que segue em sua conclusão: “Há que se
admitir que esta unidade não existe por acaso. Emerge dos clamores
da sociedade. Assim, o poder público e as instituições republicanas
têm que saber interpretar seu significado. No entanto, os seis indiví-
duos lá custodiados, que ingressaram por suspeita de doença mental,
permanecem por suas características de personalidade, em flagrante
ilegalidade e injustiça, enquanto centenas de anônimos são devolvi-
dos às ruas diariamente, após cometer crimes semelhantes e com per-
sonalidades também semelhantes às deles. Nos parece que a psiquia-
tria está sendo usada para manter indivíduos ditos “perigosos” e in-
desejados afastados das ruas, algo que, no nosso entendimento, ca-
beria às leis, de forma objetiva e clara, e não às avaliações e laudos,
que são subjetivos. Voltamos à questão do que seria mais justo, apli-
cável à esmagadora maioria dos cidadãos: um ponto de corte arbitrá-
rio, definido pelos representantes do povo no Congresso Nacional.
Essa tem que ser uma decisão da sociedade brasileira. E as exceções,
aí sim, poderiam ser abordadas individualmente, por equipe capaci-
tada para tal, quando da suspeita de doença psiquiátrica, como pre-
vê a lei 10.216/01. Havendo tratamento disponível, que este seja dis-
ponibilizado na fundação CASA ou nos serviços do Sistema Único
de Saúde. Não havendo indicação de intervenções no campo da saú-
de, o caso retorna ao judiciário, e segue o rito das leis”.

13
O Dr. Luiz Felipe Rigonatti e seus colaboradores tratam sobre o

papel dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico no
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cumprimento da medida de segurança, discutindo as diferenças que
existem entre a previsão legal e a realidade em que se encontram. Os
autores fazem um percurso histórico pelos antigos manicômios judi-
ciários, passando pelas diferentes leis que regulamentaram sua exis-
tência, até desembocar em nossa realidade atual. “O cerne da ques-
tão porém continua sendo a liberdade. A fim de proteger a sociedade,
foram criados os Hospitais de Custódia, que historicamente enraiza-
ram fundamentos jurídicos e médicos, sendo considerados sistemas
híbridos, carcerário-hospitalares, porém muito mais parecidos com
presídios do que com hospitais. Priva-se a liberdade de alguém, que
não foi condenado a tal e, com pouco recurso para tratamento e pe-
rícias, o sistema falha na reintegração destes indivíduos e passa a ter
uma conotação punitiva e não curativa. A proposta de transforma-
ção em unidades hospitalares mais integradas ao SUS necessitará de
intensa discussão e planejamento, mas já se encontra em andamento
e irá aproximar a instituição a um perfil hospitalar, o que poderá
também modificar a visão popular do doente mental infrator. Equi-
pes multidisciplinares são necessárias para tratamento e avaliação
adequada a fim de diminuir a periculosidade e retornar com o indiví-
duo à sociedade com maior agilidade”.

14
Os autores Karine Higa e Quirino Cordeiro abordam a situação

da pena convertida em medida de segurança nos casos de superveni-
ência de doença mental, descrevendo as situações nas quais a referi-
da conversão pode ocorrer. Discutem os pontos polêmicos dessa situ-
ação, finalizando seu texto como segue: “É óbvio que atenção especi-
al deve ser dada para a SDM entre indivíduos que praticaram crime.
Como já exposto anteriormente, a doença mental em situação de cum-
primento de pena no cárcere pode expor o indivíduo a uma série de
dificuldades de convívio entre seus pares, deixando-o em condição
de extrema vulnerabilidade. Além disso, a presença de doença men-
tal não tratada no cumprimento da pena pode comprometer sua
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possibilidade de ressocialização. Desse modo, a identificação precoce
de pacientes com doença mental deve ser cada vez mais estimulada
nos ambientes prisionais, proporcionando-lhes tratamento apropria-
do, porém fora do contexto da medida de segurança, obedecendo,
assim, a uma finalidade unicamente terapêutica e não penal”

15
O último Capítulo do Livro trata de assunto de suma importância

no contexto da medida de segurança, a saber, os aspectos éticos envol-
vidos na prática pericial dos pacientes. O Dr. Hewdy Lobo Ribeiro e
seus colaboradores percorrem temas muitas vezes espinhosos, como
confidencialidade, consentimento, honestidade, busca pela objetivida-
de e qualificação profissional. No entanto, desde o ponto de vista deon-
tológico, afirmam que “apesar dos dilemas morais serem presentes no
dia a dia da prática da psiquiatria forense, atualmente já se conta com
normas e diretrizes que embasam a conduta psiquiátrica pericial. En-
tende-se que no Brasil, o perito está a serviço da Justiça, porém não
deixa de ser médico e precisa agir de acordo com a legislação vigente
em sua profissão, aplicável na prática da atividade pericial”.

Com este Livro, o Cremesp tem como objetivo lançar luz a uma
realidade abandonada pelas autoridades, fazendo padecer milhares
de pacientes e seus familiares Brasil afora. A partir dessa reflexão
teórica, a Câmara Técnica de Psiquiatria do Cremesp, juntamente
com seu Setor de Fiscalização realizaram uma minuciosa vistoria nos
Hospitais de Custódia do Estado de São Paulo, cujos resultados serão
apresentados em publicação futura do órgão.

Esperamos, assim, que todos tenham uma ótima leitura e refle-
xão sobre o tema!

INTRODUÇÃO
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Introdução
O crime em si não é um problema psiquiátrico, mas sim, social.

As leis morais irão limitar e regulamentar o procedimento das pesso-
as diante de condutas amplamente consideradas como nocivas e re-
prováveis. Será o Código Penal quem irá tipificar esta ação, definin-
do-a como crime. O ilícito penal poderá ser alterado dependendo da
cultura ou situação. Por exemplo, a pena de morte ou o aborto são
aceitos em alguns países e em outros são considerados crime.

Algumas pessoas entendem que matar alguém seja sempre um
crime, mas não o é. Isto pode ser observado, por exemplo, se este ato
for em legítima defesa ou se for para matar o inimigo durante uma
guerra. Então, matar alguém não é sempre um ilícito penal per se.
Devemos sempre qualificar em que situação este ato ocorreu e tipifi-
cá-lo de acordo com o Código Penal em vigor.

Por um lado, o perpetrador de um ato ilícito penalmente poderá
ser considerado delinquente a partir do momento em que seu ato
ilícito não tenha motivações políticas. Já, a responsabilização do in-
frator dependerá do estado mental do infrator no momento em que
cometeu o ato ilícito. Para que um infrator da lei seja considerado
imputável penalmente, além da necessidade de se caracterizar a sua
relação (ou o nexo de causa) entre o comportamento do agente e a

Bases históricas da relação entre
transtorno mental e crime

Cláudio Cohen

1
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conduta descrita na legislação como ilícita, devemos conhecer sua
saúde mental, ou seja, a sua competência para se comportar de ma-
neira sensata ou responsável.

Portanto, para que alguém seja responsabilizado pelo ato ilícito
que cometeu, ele deverá ser considerado competente para entender
as consequências do ato que cometeu e ser capaz de determinar-se de
acordo a esse entendimento.

Logo, a avaliação deste estado mental do infrator da lei é funda-
mental para responsabilizar ao seu transgressor; a mens rea, do Latim
“mente culpado”, deve ser avaliada, pois ela é um dos elementos ne-
cessários para se caracterizar a culpa do transgressor. A mens rea re-
fere-se ao elemento mental do delito que antecede o reo actus.

Por sua vez, considerar o estado mental do infrator da lei não
individualizará obrigatoriamente um transtorno mental em todo cri-
minoso. Por exemplo, ter um comportamento antissocial em algum
momento não indica necessariamente que o indivíduo tenha um trans-
torno de personalidade antissocial, e que deva ser considerado legal-
mente como inimputável ou semi-imputável e, portanto, perigoso.

Entender a suposta periculosidade social de um indivíduo, ou
ainda – o que é mais complexo – avaliar a periculosidade pré-deliti-
va, deveria ser um assunto de estudo transdisciplinar envolvendo psi-
quiatras, psicólogos, criminalistas, sociólogos, antropólogos, filósofos,
legisladores. Ou seja, na prática, deveria haver uma articulação maior
entre a saúde mental e a justiça.

Para lidar com a complexidade deste tema, muitos códigos pe-
nais modernos criaram níveis de mens rea chamados modos de culpa-
bilidade, que dependerão dos elementos circundantes do crime, ca-
racterizados pela sua conduta, suas circunstâncias e seu resultado.

Breve histórico sobre as legislações
Já se encontram manifestos da futura relação entre o Crime e a

Lei na Bíblia (lei divina), no código de Hamurabi (lei do talião), nas
escrituras egípcias, no Talmude e nas leis da Grécia e de Roma.

BASES HISTÓRICAS DA RELAÇÃO ENTRE TRANSTORNO MENTAL E CRIME
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Por sua vez, a relação entre crime e doença mental, quanto a um
atributo do infrator da lei, surge na Grécia e em Roma. A alienação
era entendida na Grécia Antiga como um desequilíbrio humano co-
mandado pelos deuses. “Os deuses primeiro enlouquecem aqueles a
quem querem destruir”, diz um provérbio.

Foi Sólon, um poeta, reformador, legislador e estadista grego, quem
iniciou uma nova reforma das estruturas social, política e econômica
da pólis ateniense. Como legislador, por exemplo, aboliu a escravi-
dão por dívidas, e a punição do roubo, que era a morte, passou a ser
uma multa igual ao dobro do valor roubado.

A Lei das Doze Tábuas, uma antiga legislação que deu origem ao
direito romano, consagrou o princípio da responsabilidade individu-
al. Nela se vê a nomeação de um curador a ser nomeado primeiro
entre Légitimus agnatos e, na falta deles, entre os gentios.

Em Roma, evoluindo-se das fases da vingança, da lei do talião e
posteriormente da composição dos danos em dinheiro, o Direito e a
Religião se separam.

Por sua vez, o alienado em Roma era uma pessoa incapaz sui
juris e lhe atribuíam um curador para a proteção do patrimônio. Já
nos casos de custódia dos furiosi cure lhes era atribuído um curador.
As diferenças que pudessem surgir entre o curator e o incapaz se re-
solviam mediante a actio negotiorum gestiorum.

No Direito Romano observa-se a criação de princípios penais sobre
o erro, culpa (levis e lata), dolo (bonus e malus), imputabilidade etc., o
que contribuiu decisivamente para a evolução do Direito Penal.

No pensamento medieval, o criminoso doente mental era decla-
rado pelo juiz. A medicina auxiliava muito pouco a Justiça, mas com
a irrupção do Iluminismo deu-se abertura à filosofia moderna – com
isso, a psiquiatria dava início ao que se chama psiquiatria moderna
ou científica.

No chamado período moderno do Direito Penal, também conhe-
cido como época humanitária do Direito do séc. XVIII, observa-se a
intensa influência do Iluminismo, movimento que pregou a reforma



28

das leis e da administração da Justiça penal. Surge o conceito de me-
dida de segurança por doença mental.

Na Inglaterra, em 1860, construiu-se a primeira instituição com a
finalidade de custodiar os doentes mentais que tivessem cometido
algum ato penalmente ilícito, o Criminal Lunatic Asylum Act.

Porém, a primeira codificação da medida de segurança apareceu
no Código Penal Suíço, em 1893, posteriormente no Código Penal
Português, em 1896, no Italiano, em 1930, e no Código Penal Brasilei-
ro de 1940, sendo que, com a revisão da parte geral, em 1984, criou-
se uma analogia entre o doente mental e alguém perigoso, fazendo
um falso tipo de associação desta relação.

Este estigma pode ser observado no fato de que o Código Penal
reserva o conceito de periculosidade apenas às pessoas que infringi-
ram a lei e foram consideradas como doentes mentais. Tais indivídu-
os não serão considerados como responsáveis pelo seu ato, mas a pri-
ori perigosos. Mais complexo é o caso dos semi-imputáveis que pelo
sistema vicariante podem ser considerados inimputáveis e socialmente
perigosos ou imputáveis com redução da pena, mas não perigosos.

Breve histórico da psiquiatria e da psicopatologia forense
Foram os filósofos gregos que trouxeram a ideia organicista da

loucura. Ela perdurou até o começo da Idade Média, quando houve
uma mudança radical desses conceitos e a doença mental passou a
ser vista como demoníaca.

No século XVII foram criados hospitais para os indivíduos com
comportamentos não aceitos socialmente e, que por esse motivo, fo-
ram excluídos do convívio social (doentes mentais, criminosos, men-
digos, prostitutas etc.). Por outro lado, a loucura passa a ser entendi-
da como uma doença concernente ao âmbito da Medicina, embora a
Medicina ainda não tivesse elementos para defini-la.

Na Idade Moderna, a partir do séc. XVIII, podemos identificar
três momentos diferentes no desenvolvimento do estudo e tratamen-
to da doença mental e do doente mental. Devemos observar que um

BASES HISTÓRICAS DA RELAÇÃO ENTRE TRANSTORNO MENTAL E CRIME
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período não anula o anterior, mas sim um período complementa o
outro, além de expandi-lo.

O primeiro deles, denominado período da custódia, iniciou-se em
1870 e ainda é importante. Ele se caracterizou pela política de prote-
ção e retirada do convívio social do doente mental. Entendia-se que a
função do estado era protegê-lo, e que para isso deveria ser retirado
do convívio social. Nesse período, se considerava a doença mental
como um problema apenas biológico, portanto, somente os médicos
poderiam tratá-la.

O segundo período, iniciado em 1930, foi caracterizado pela pos-
sibilidade do tratamento da doença mental. A filosofia para o trata-
mento do paciente se baseava na necessidade de mediação através
da relação entre o profissional de saúde, o paciente e as instituições
envolvidas no tratamento. Para lidar com as questões psicológicas e
sociais do doente mental tornou-se necessário constituir equipes mul-
tiprofissionais, pois seu tratamento biológico passa a ser realizado
por médicos, utilizando fármacos ou a eletro convulsoterapia. Nesse
período ainda não tinham sido sintetizados os psicofarmacos, o que
só viria acontecer a partir de 1961.

O terceiro período inicia-se a partir de 1950. Foi denominado de
saúde mental e a compreensão que se tem da etiologia da doença mental
é que ela seja biopsicossocial. Sua filosofia está baseada na ideia de que
quando existir a necessidade da reclusão do doente mental, que seja bre-
ve, havendo a necessidade da sua reintegração social. Existe outra ques-
tão muito importante que é a da alocação de recursos em saúde avalian-
do-se o custo desta internação para a sociedade. Nesta abordagem, a fun-
ção do Estado passará a ser a de regulamentar os direitos e os deveres
dos doentes mentais e dos profissionais que atuam nessa área. Por outro
lado, os sistemas de avaliação diagnóstica da doença mental podem va-
riar (CID, DSM), o que permite diferentes enfoques terapêuticos.

Por outro lado, se quisermos pensar na evolução da psicopatolo-
gia forense, antes de qualquer coisa devemos recordar que foi Garo-
falo o criador do termo criminologia. A ciência por ele criada parte
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da premissa de que o delito é algo natural, retomando a ideia lombro-
siana do criminoso nato. Podemos dizer que a criminologia se baseia
nos princípios filosóficos equivalentes aos da custódia experimenta-
dos pela psiquiatria, embora ele já esboce a ideia de uma terapêutica
criminal. Acredito, porém, que teremos que passar, na criminologia,
na filosofia proposta pela saúde mental, qual seja, a de reabilitação e
socialização do indivíduo que infringiu a lei.

No entanto, compete aos especialistas em psiquiatria forense ava-
liar os conflitos do indivíduo frente aos Códigos Penal, Civil, Traba-
lho e de Ética, pois se trata da área de intersecção da psicopatologia
forense com a medicina legal (ambos especialistas podem avaliar a
imputabilidade, a semi-imputabilidade e a inimputabilidade do in-
frator da lei). Já a criminologia (que avalia a culpabilidade do indiví-
duo infrator da lei) é uma área da Justiça (quem pondera a responsa-
bilidade deste indivíduo).

Devemos estudar e entender que estas ciências tiveram suas pró-
prias evoluções, mas que para uma aplicação justa e ética elas deve-
rão estar interligadas.

Por exemplo, o que podemos analisar é que somente os infratores
da lei considerados imputáveis e que foram presos serão custodiados,
nos presídios, pelo Estado, para que não escapem. Os ideais de trata-
mento e reinserção social ainda não foram aplicados.

Retornando ao século XIX, foram às ideias de Beccaria exposta
em sua obra Dei delitti e delle pene, onde se repudia as penas injustas
e a responsabilização sem culpa. É neste período que surge a medici-
na legal mais humanista, onde não basta mais o nexo causal entre
ação e o dano, mas se preconiza a vontade humana como base do
Direito Penal. Já não se relaciona pena com a ideia de castigo, mas
como um remédio aplicável a um ser doente.

Anteriormente, o indivíduo portador de um transtorno mental
que tivesse cometido um crime, era apenas um indivíduo alienado.
Este conceito deriva do latim alienatio, onis: afastamento, privação,
que deriva do adjetivo alienus: próprio de outro, um estranho, intru-
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so. A alienação foi percebida como uma carência ou descontrole até o
início do século XIX. A partir desse período ela vai ser entendida como
loucura e posteriormente como uma doença mental.

Nesse período cria-se o conceito de culpabilidade, pois sem este
atributo não se pode imputar uma pena ao infrator da lei, pois sem
dolo ou culpa não pode existir crime. Por este motivo se institui o
conceito de medida de segurança para o infrator da lei que não for
considerado socialmente capaz de entender o seu ato, porém será
considerado perigoso. A medida de segurança tem a finalidade es-
sencial de prevenir a repetição do ato delituoso e assistir o agente do
ato para que se trate e não venha a reincidir.

Por um lado, vemos que no Brasil a lei atribuiu a periculosidade
apenas ao doente mental, mas, por outro lado, o conceito de doença
mental se tornou tão complexo que existem pelo menos dois códigos
especiais para tentar qualificá-las: o DSM-IV-TR e o CID-10 e ambos
não relacionam a doença mental com a periculosidade.

A necessidade de uma evolução dos conceitos frente a uma possí-
vel relação entre doença mental e crime foi definida no relatório da
Organização Mundial de Saúde (2003): “O código penal de um país
deve incluir disposições adequadas para lidar com os infratores com
transtornos mentais. Tais disposições devem levar em consideração,
por exemplo, a questão da capacidade mental dessas pessoas para
julgamento ou a agir como testemunhas em julgamentos, a sua res-
ponsabilidade em ambos os processos cíveis e criminais, a represen-
tação legal ou para a execução das penas e tratamentos”.

A perda da liberdade e sua relação com o nosso sistema penal
A grande Carta das Liberdades ou Magna Carta é um documen-

to público, promulgado em 1215, que limitou o poder do Rei João I da
Inglaterra. Desta forma, revogou o exercício do poder absoluto pelo
Rei, tornando-se a pedra angular da constituição britânica. O docu-
mento garante certas liberdades políticas aos ingleses, pois ela des-
creve disposições que tornam a igreja livre da ingerência da
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monarquia, reformulando o Direito e a Justiça e regulamentando o
comportamento dos funcionários reais.

O seu artigo 39 reza: “Nenhum homem livre será preso, aprisio-
nado ou privado de uma propriedade, ou tornado fora da lei, ou
exilado, ou de maneira alguma destruído, nem agiremos contra ele
ou mandaremos alguém contra ele, a não ser por julgamento legal
dos seus pares, ou pela lei da terra”. Podemos dizer que encontramos
aí a base moral para justificar a retirada da liberdade para o indiví-
duo com transtorno mental.

Quinhentos e setenta anos depois, em 1787 foi promulgada a Cons-
tituição dos Estados Unidos da América. É a lei fundamental do siste-
ma federativo americano e se tornou o documento de referência do
mundo Ocidental. Nela está presente a Declaração dos Direitos, que
protege a liberdade de expressão, a liberdade de religião, o direito de
guardar e usar armas, a liberdade de assembleia e a liberdade de peti-
ção. Ela proíbe o governo federal de privar qualquer pessoa da vida,
da liberdade ou da propriedade sem os devidos processos da lei, além
de garantir um julgamento público rápido com um júri imparcial no
distrito em que o crime ocorreu, proibindo um duplo julgamento.

Cento e sessenta anos se passaram e após a Segunda Guerra
Mundial a ONU elabora o rascunho do documento que viria a con-
verter-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eleonora
Roosevelt, esposa do então presidente americano, referiu-se à Decla-
ração como a Carta Magna internacional para toda a Humanidade.
Ela foi adotada pelas Nações Unidas no dia 10 de dezembro de 1948.

No seu preâmbulo e no Artigo 1º, a Declaração proclama inequi-
vocamente os direitos inerentes de todos os seres humanos: “O des-
conhecimento e o desprezo dos direitos humanos conduziram a atos
de barbárie que revoltam a consciência da Humanidade, e o advento
de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de
crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta
inspiração do Homem... Todos os seres humanos nascem livres e iguais
em dignidade e em direitos”.
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No Brasil, em 1984, a Parte Geral do nosso Código Penal foi
reformulada e passou-se a reservar a qualificação de periculosida-
de social (medida de segurança) de forma muito preconceituosa e
inconstitucional, apenas para os doentes mentais que tenham in-
fringido a Lei e forem considerados inimputáveis ou semi-imputá-
veis (C.P. art.97).

Em outras palavras, a medida de segurança ficou restrita apenas
para os doentes mentais considerados penalmente inimputáveis ou
semi-imputáveis, o que acaba vinculando a periculosidade social às
doenças mentais e estigmatizando os portadores das mesmas. Por
exemplo, os infratores da Lei que cometeram crime qualificado como
hediondo, pelo nosso código, não podem ser considerados perigosos.

De acordo com a filosofia do Código Penal Brasileiro, pena não é
somente condenação e deveria funcionar como tratamento, mas o
nosso sistema penal não oferece tratamento, apenas reclusão.

Em relação à inimputabilidade ou semi-imputabilidade, o Códi-
go Penal é específico ao prever a avaliação se, no momento do crime,
o indivíduo era capaz ou não de entender o ato que cometeu. Em um
segundo momento aparece a penalização, que é a responsabilização
pelo ato praticado. Quando o doente mental recebe uma sanção pe-
nal, que foi a reação do Estado à transgressão de uma norma incrimi-
nadora, considerou-se a sua inimputabilidade, e espera-se que seja
tratado de sua doença.

A questão que gera conflito é se o tratamento deverá ser o da
doença ou o da sua periculosidade social, pois o psiquiatra tratará do
doente portador de um transtorno mental. A avaliação da periculosi-
dade social do indivíduo deverá ser fruto de uma perícia multiprofis-
sional, apreendida desde diferentes vértices, criminológico, psicoló-
gico, psiquiátrico, assistência social, jurídico, etc.

Prova desta diferenciação entre a doença mental e a periculosi-
dade social pode ser observada na Classificação Internacional de
Doenças (CID, editada pela OMS) que não se ocupa da periculosida-
de social. O Código reconhece os transtornos de personalidade, mas
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não relaciona que isso possa tornar a pessoa perigosa. Por outro lado,
se os psicofármacos fossem eficientes para evitar a reincidência cri-
minal, eles deveriam ser utilizados para todos os infratores da lei que
estão na cadeia, porque foram penalizados pelos seus atos.

Mas frente ao indivíduo doente mental, que está sujeito a medida
de segurança, o que fazer com essa pessoa considerada perigosa de-
vido a sua doença mental? Entendo que se deveria tratar transtorno
mental e não a sua periculosidade social, pois voltaríamos ao sistema
duplo binário (dupla penalização, pena e a medida de segurança).

Por outro lado, se reconhecermos que os infratores da lei com trans-
tornos de personalidade são perigosos, então os pedófilos também deveri-
am ser tratados em hospital de custódia, pois são portadores de transtor-
no de personalidade. Mas, no Brasil, o pedófilo é considerado imputável e
será penalizado pelo seu ato. Não se questiona a periculosidade, mas de-
veria ser considerado semi-imputável, pois a pedofilia é um transtorno
específico da personalidade e está codificada no Classificação Internacio-
nal de Doenças como transtorno da preferência sexual (CID- F65. 4).

Frente ao indivíduo considerado legalmente como semi-imputá-
vel por transtorno específico da personalidade, devemos entender a
personalidade como algo que identifica o próprio indivíduo, portan-
to intrínseco a ele, assim como o são a sua impressão digital, a cor da
pele ou o polimorfismo do DNA.

A Organização Mundial da Saúde assim define o transtorno da
personalidade: “Trata-se de distúrbios graves da constituição carac-
terológica e das tendências comportamentais do indivíduo, não dire-
tamente imputáveis a uma doença, lesão ou outra afecção cerebral
ou a outro transtorno psiquiátrico”.

Do ponto de vista da criminologia, deveríamos classificar as pes-
soas que transgrediram a lei como pessoas com características da sua
personalidade que não lhes permitam a sua adaptação social, e não
continuar reduzindo todos os infratores da lei apenas sob o rótulo de
personalidades dissocial, amoral, antissocial, associal, psicopática, so-
ciopática como se todas elas fossem a mesma coisa ou sinônimos.
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Aliás, a nossa Lei de Execução Penal, em seu art. 5º, já prevê a neces-
sidade de se avaliar a personalidade do condenado para individuali-
zar a execução da pena. Na prática, essa determinação legal ainda
não foi cumprida.

Acredito que o estudo dessas personalidades humanas nos per-
mitirá, no futuro, prevenir certas condutas ilegais e identificar a peri-
culosidade pré-delitiva. Esse avanço ideológico nos permitiria entrar
em um período de terapêutica criminal, que nos possibilitaria indivi-
dualizar o tratamento penal.

Sabe-se, no entanto, que o problema da transgressão às leis é algo
muito mais complexo. O crime não é consequência da doença men-
tal, mas está vinculado à incapacidade do indivíduo aceitar as nor-
mas morais necessárias para a adaptação social. A periculosidade
social deve ser um assunto de estudo da psicopatologia forense, da
criminologia, da sociologia, dos legisladores, ou seja, da articulação
entre a saúde e a Justiça.

Por esse motivo, chama-nos a atenção como algumas ciências tais
como a filosofia, a sociologia, a psicanálise, a medicina, a biologia etc.,
conseguem explicar algumas atitudes dos seres humanos e nos trazem
enormes contribuições para o conhecimento do comportamento hu-
mano. Porém, quando são feitas as leis, quase nenhuma dessas áreas
do conhecimento são consultadas, o que poderia explicar o motivo pelo
qual os legisladores muitas vezes aprovam leis que estão mais vincula-
das aos mitos, ao folclore ou aos tabus sociais e que, às vezes, não são
compatíveis com a realidade da observação científica.

Entendemos que a questão da periculosidade individual surge no
momento em que se quiser avaliar a periculosidade social, observan-
do-se, por exemplo, quem é mais perigoso: um sequestrador, um tra-
ficante de drogas ou armas, um político corrupto, um pai incestuoso
ou um cientista irresponsável. O que se torna mais difícil nessa ques-
tão, além de determinarmos quem é mais perigoso, é a quem compe-
tirá decidir se o indivíduo é perigoso ou não: a um criminalista (tipo
de crime), a um psiquiatra (varia segundo o transtorno mental), a um
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sociólogo (qual é o perigo que o indivíduo causou à sociedade), ou a
um juiz (magistrado que tem por função ministrar a justiça).

Como já foi dito, não compete apenas aos psiquiatras avaliarem
a periculosidade humana, ela deve ser analisada por equipes multi-
profissionais, que deverão observar a periculosidade pós-delitiva do
indivíduo. Porém, a questão se torna ainda mais complexa se quiser-
mos avaliar a periculosidade pré-delitiva, pois se isso fosse fácil, nem
o presidente Kennedy nem Gandhi teriam morrido, nem o Papa João
Paulo II teria sofrido um atentado, pois imaginamos que esses indiví-
duos tiveram uma proteção especial bastante reforçada.

As pessoas podem querer atribuir a esses assassinos algum trans-
torno mental em decorrência dessa falsa associação entre a doença
mental e a periculosidade social. Mais do que isso, esta periculosida-
de social não foi detectada nem pelos familiares dessas pessoas, nem
pelos seus professores ou colegas de turma, ou ainda, pelos profissio-
nais que os atenderam, nem pelos seguranças, ou se foi detectada,
nada foi feito para impedir aqueles atos criminosos.

Geralmente, tem-se mais facilidade em analisar e comentar as
condutas depois que elas ocorreram. O difícil, do ponto de vista soci-
al, é preveni-las. Frente ao trágico e inexplicável, a sociedade quer
encontrar rapidamente uma razão lógica para explicar o fato. Po-
rém, não será associando a doença mental ou a toxicofilia a esses
fatos que iremos explicar o ato antissocial, pois ele é muito complexo.
Isso nos remete à questão do porquê o ser humano pode ser tão des-
trutivo (fazer guerras, estuprar) e ao mesmo tempo tão construtivo
(criar instituições de saúde, democracia, arte).

Porém, sem sombra de dúvida, será a justiça quem deverá ade-
quar essa realidade social, elaborando leis que possam lidar adequa-
damente com essas questões, não se atendo mais apenas às leis natu-
rais como o único princípio legal a ser respeitado, mas, em alguns
momentos, até contestá-la.

A dificuldade que temos em implantar esses princípios pôde ser
observada quando foi criado o Centro de Observação Criminológica,
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proposto pelo novo Código Penal em 1984. Ele foi um avanço, mas
que, na prática, não vingou, pois tinha como objetivo estudar e ava-
liar o indivíduo que infringiu a lei desde diferentes ângulos, tendo-
se, assim, uma percepção mais humana do infrator, que não pode
mais ser considerado como animal, como uma aberração da espé-
cie, como muitas vezes a mídia o define, mas sim entendendo que
muitas vezes esses indivíduos não entendem a necessidade de se
respeitar e de acatar as leis sociais.

Se pudermos observar o transgressor da lei como um ser huma-
no, tanto do ponto de vista biológico quanto psicossocial, seguramente
teremos, no futuro, uma terapêutica criminal, pois, para conhecer
profundamente o ser humano, devemos conhecer sua biologia, sua
biografia e a sociedade à qual ele pertence.

Certamente, não estamos pregando a inutilidade do estudo da
possível relação entre a doença mental e o crime. O que estamos pro-
pondo é que se possam aprofundar esses estudos, para que possamos
conhecer melhor a relação agressividade-crime, ou doença mental-
crime, ou ainda, na agressividade sem crime.

Se pudermos observar o transgressor da lei como um ser huma-
no, tanto do ponto de vista biológico quanto psicossocial, poderemos
ter no futuro uma terapêutica criminal, pois, para conhecer profun-
damente o ser humano, devemos conhecer sua biologia, sua biogra-
fia e a sociedade à qual ele pertence.

Tenho dúvidas ao avaliar o passado da pessoa, porque o estudo dos
crimes que ele cometeu indicará que continua potencialmente perigoso.
Para considerar a cessação ou diminuição de periculosidade, devo ana-
lisar fatores do presente, o suporte familiar, a reinserção social, etc.

As dificuldades para a implementação de Centros de Observa-
ção Criminológica podem explicar, mas não justificam, por exemplo,
o abandono do exame criminológico proposto pelo Código Penal. Te-
mos de atualizar o seu desenvolvimento científico, devemos criar um
espaço diferenciado ao portador de transtorno de personalidade, onde
poderíamos conhecê-lo melhor.
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A discussão aqui apresentada não entra no mérito da avaliação
da imputabilidade ou não da pessoa que cometeu o ilícito penal, ou,
em outras palavras, se o Direito se utilizará da criminologia ou da
psicopatologia forense para explicar o ato criminoso em questão.
Pode-se prever que, de algum modo, o indivíduo será responsabiliza-
do socialmente pelo seu ato. O que cabe aqui questionar é como a
sociedade poderá encontrar formas de avaliar a periculosidade pré-
delitiva num contexto de prevenção social.

Ser acometido por um problema psíquico não pode mais ser mo-
tivo de exclusão social, vergonha ou sentimento de inferioridade. De-
veríamos rever a maneira como tratamos os nossos pares, buscando
observar os critérios de justiça e igualdade para conseguir oferecer o
mais próximo possível do justo para cada uma das partes em razão
de suas características individuais.

Conclusão
As pessoas geralmente têm mais facilidade em analisar e julgar

as condutas antissociais depois que elas ocorreram. O difícil do ponto
de vista social e científico será em como reconhecê-las aprioristica-
mente para poder preveni-las.

A medida de segurança criminal que restringe a liberdade das pes-
soas é uma condenação social e que tem lugar após o crime, mas não
em razão dele, pois não visa atribuir culpa ao doente mental infrator
da lei, mas sim de custodiá-lo. A função da medida de segurança é a de
impedir que a mesma pessoa, portadora de um transtorno mental, possa
cometer outro ato penalmente ilícito, trazendo, deste modo, algum tipo
de proteção social contra o risco que esse indivíduo possa trazer.

As penas são aplicadas aos infratores da lei considerados impu-
táveis penalmente ou semi-imputáveis, que pelo sistema vicariante
foram considerados imputáveis. Por outro lado, a medida de segu-
rança é imposta aos indivíduos considerados inimputáveis penalmente
pelos seus atos ou se forem considerados semi-imputáveis, que pelo
sistema vicariante podem tornar-se inimputáveis.
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Para pensar em aplicar a medida de segurança restritiva de liberda-
de, devemos observar que a periculosidade não pode ser considerada
como algo constante e imutável de uma determinada pessoa, ou seja,
algo inscrito permanentemente na personalidade do indivíduo. Isto se
aplica também para a confiança que depositamos em um indivíduo.

A periculosidade e a confiança podem variar no tempo ou em
função de diferentes fatores, interno ou externo ao indivíduo. Por
exemplo, ela poderá variar com um mesmo detento condenado a pena
privativa de liberdade, quando ele estiver em um ambiente mais peri-
goso (regime prisional fechado) ou quando ele estiver em liberdade
vigiada (no regime semiaberto).

Por outro lado, a periculosidade é definida a partir de certos va-
lores morais que podem variar culturalmente; por exemplo, é consi-
derada como socialmente perigoso aquela pessoa que mata um ser
humano; mas matar em legítima defesa é justificável, ou nos países
onde existe pena de morte ela é imposta à sociedade. Neste caso, matar
um criminoso não deve ser considerado como um ato socialmente
perigoso. Aliás, este ato se justifica para servir de exemplo para as
pessoas para que não violem as leis.

Portanto, a periculosidade não está vinculada ao ato de matar
em si, mas sim na negação do indivíduo pela existência da lei que o
proíbe, ou na dificuldade em aceitar a proibição legal, ou ainda, da
incapacidade da pessoa em determinar-se de acordo com esse enten-
dimento.

Outra questão que surge quando avaliamos a periculosidade das
pessoas é a de que dentro das penitenciárias o ambiente é perigoso e
para sobreviver nesse espaço muitas vezes a pessoa deve se tornar
perigosa. Portanto, ser perigoso nesta situação é visto como um valor
positivo ou de sobrevivência.

Frequentemente se tenta fazer uma relação entre doença mental
e crime, concluindo-se, de forma preconceituosa, que a princípio o
doente mental que infringe a lei é sempre socialmente perigoso, o que
não é verdade.
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O que deveríamos nos questionar é se todo doente mental é em
potencial um criminoso. Ou, será o crime um tipo especial de doença
mental?

Considero que não será o transtorno mental quem irá transfor-
mar o indivíduo em criminoso, e que o crime, por sua vez, não deve-
ria ser justificado apenas como um tipo particular de doença mental;
ele poderia ser entendido como um tipo particular de transtorno no
comportamento social.

Relacionar a doença mental com o crime é a mesma coisa que
tentar relacionar a genialidade ou a arte com a doença mental. Aliás,
muitas pessoas fazem esse tipo de raciocínio quando explicam algu-
ma conduta particular de um gênio ou de um artista como algum
rasgo de loucura. Acredito que tanto a doença mental quanto a cri-
minalidade ou a genialidade são atributos individuais e possuem di-
ferentes qualidades; a sociedade atribui características incontroláveis
no comportamento desses indivíduos, portanto passam a ser vistos
como pessoas socialmente assustadoras e ameaçadoras, taxados de
monstros ou não humanos.

Retomando a questão do porquê sempre estamos tentando fazer
este tipo de associação entre a doença mental e a periculosidade, acre-
dito que ela provenha de um período de obscurantismo da nossa so-
ciedade, quando ela segregava todas as pessoas que fossem conside-
radas diferentes da média politicamente correta, portanto teriam con-
dutas incontroláveis, o que as tornariam perigosas.

Naquele período, por medida de segurança, foram presos tanto
os doentes mentais, os leprosos, os criminosos, as prostitutas, etc.,
pois eles foram considerados socialmente perigosos. Portanto, o úni-
co meio de defesa social para segregar e controlar essas pessoas foi
criado pelo mecanismo da custódia em asilos. Esta foi uma medida
repressiva que assegurou e tranquilizou a sociedade – esta imposição
foi revista no período de saúde mental que tem a preocupação da
reinserção social das pessoas, mas que ainda se preserva nas possí-
veis internações involuntárias e compulsórias.
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Esse tipo de pensamento está sendo revisto pelos criminalistas, e em
vez de segregar as pessoas consideradas perigosas em instituições asila-
res ou prisões sem qualquer possibilidade de recuperação, passaram a
tentar conhecê-las para encontrar algum tipo de terapêutica criminoló-
gica. Deste modo, poder-se-ia identificar os diferentes problemas que
estes indivíduos possuem, além de identificá-los como indivíduos, tra-
tando-os e capacitando-os para a sua reinserção na sociedade.

Diante de um fato aterrorizante como é o crime, as pessoas po-
dem encontrar rapidamente alguma razão lógica para explicar esse
ato, mas não será associando-o à doença mental ou à toxicofilia que
iremos explicar o ato antissocial, pois ele é muito mais complexo. Isto
nos remete ao dilema do porquê o ser humano pode ser tão destruti-
vo (fazer guerras, devastar o meio ambiente) e ao mesmo tempo tão
construtivo (criar instituições de saúde, democracia, arte).

Perante a complexa imposição que o nosso Código Penal atribui
aos réus no que se refere à aplicação do sistema vicariante para a
aplicação da medida de segurança dos semi-imputáveis, a questão se
torna ainda mais complexa, pois se condenados eles terão uma pena
menor, reduzida de um a dois terços, do que qualquer criminoso que
for considerado imputável.

Concluindo, como dissemos, a personalidade é um atributo que
identifica o próprio indivíduo, portanto ela é intrínseca a ele. Portan-
to, não deveríamos falar genericamente em personalidade normal ou
patológica, como uma média estatística ou como personalidade ade-
quada ou inadequada, ou ainda, uma forma certa ou errada de ser.

O que deveríamos é conhecer os indivíduos que infringem a lei
(doentes mentais ou não), pois eles possuem alguma característica no
seu ser que não lhes permite reprimir certos impulsos. Ou não conse-
guem entender o caráter ilícito do ato, fato este que não lhes permite
adaptar-se socialmente.
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Origem
Desde o direito antigo, há antecedentes de medidas de segurança

sendo destinadas às crianças e aos doentes mentais. No Direito Roma-
no, os “infantes”, como eram denominados os menores de sete anos,
eram considerados, por princípio, incapazes de delito. Os “impúbe-
res”, menores de sete a quatorze anos, não podiam cometer crimes
públicos, mas em relação aos crimes privados, como furto, por exem-
plo, a maturidade do autor era o que decidia sua punição. Em relação ao
“alienado”, na hipótese da prática de alguma infração penal por parte
do mesmo, este não deveria ser punido pelo entendimento da total falta
de compreensão que possuía dos atos que cometia. Quanto à guarda
da pessoa alienada, esta era atribuída tradicionalmente aos seus pa-
rentes mais próximos. Entretanto, caso seus familiares não dispuses-
sem de meios para lidar com tal encargo, recorria-se ao Poder Público.

Durante a Idade Média, por sua vez, houve um retrocesso em rela-
ção à visão de que o doente mental não tinha compreensão dos atos
cometidos, passando estes a serem vistos como manifestações demonía-
cas, sob a ótica do intenso poder na época das ideologias da Igreja
Católica. Nesse período, os doentes mentais eram submetidos a diver-
sos tipos de tortura, sendo muitos deles, como se sabe, queimados em
fogueiras na Inquisição para que pudessem pagar por seus “pecados”.

Aspectos históricos da medida de
segurança e sua evolução no direito

penal brasileiro

Ísis Marafanti, Maria Carolina Pedalino Pinheiro,
Rafael Bernardon Ribeiro e Quirino Cordeiro

2



44

Contudo, ao final da Idade Média e início do Renascimento, os
doentes mentais passaram a ser vistos como obstáculo de crescimen-
to à classe emergente da burguesia, sendo seu destino muitas vezes a
expulsão de uma cidade a outra ou ainda a detenção em prisões ou
manicômios, visando apenas isolá-los da sociedade e não o tratamento
de quaisquer patologias.

É apenas em 1800, na Inglaterra, que surge o primeiro manicô-
mio judiciário, após, curiosamente, a tentativa de homicídio do rei
Jorge III por um indivíduo com notáveis sintomas de doença mental.
Também foi o primeiro país a instituir o tratamento psiquiátrico para
doentes mentais que por ventura tivessem cometido algum tipo de
crime, em 1860, por meio do “Criminal Lunatic Asylum Act” e em 1883
pelo “Trial of Lunatic Act”. As pessoas que cometessem algum delito
eram recolhidas em asilos de internos, desde que consideradas penal-
mente irresponsáveis.

O Código Penal Francês de 1810 previa medidas educativas para
os menores de treze a dezoito anos que agissem sem discernimento.
O Código Penal Italiano de 1889 também previa a internação dos
alienados que cometessem algum delito, assim como medidas desti-
nadas aos menores, ébrios habituais e reincidentes.

A escola positiva
Seguindo a valorização científica da época, a Escola Positiva sur-

ge na metade final do século XIX, produzindo um encontro do Direi-
to Penal com a metodologia científica. Os principais autores desse
movimento foram: Ferri, Garofalo e Lombroso. Também chamada de
escola cientificista, defende que o caráter dos indivíduos delinquen-
tes é determinado por condições sociais, biológicas e antropológicas.
Assim sendo é, além de uma crítica, uma alternativa à criminologia
clássica, utilizando-se o método empírico indutivo, típico da ciência.

Lombroso parte das pesquisas craniométricas de criminosos e do
atavismo (retrocesso atávico ao homem primitivo), usando-se do mé-
todo empírico. Criou uma teoria baseada em mais de 400 necropsias,

ASPECTOS HISTÓRICOS DA MEDIDA DE SEGURANÇA E SUA EVOLUÇÃO NO DIREITO PENAL BRASILEIRO



MEDIDA DE SEGURANÇA – UMA QUESTÃO DE SAÚDE E ÉTICA

45

na análise de seis mil delinquentes vivos e na investigação de 25 mil
reclusos em prisões europeias. Sua conclusão é de que o criminoso é
antes um doente do que um culpado, devendo ser, portanto, submeti-
do a tratamento e não punição. Esta nova concepção, além de inova-
dora, traz um desafio tanto ao campo do Direito, quanto da Medicina.

Já Ferri, dissidente de Lombroso, defende a direção sociológica
por meio da luta progressista, utilizando o fator social como explica-
ção para o delito, sob o lema “Menos justiça penal, mais justiça soci-
al”. Divide os criminosos em cinco tipos: o nato, conforme proposto
por Lombroso; o louco, doente mental; o habitual, produto do meio
social; o passional, homem honesto, porém com temperamento mais
nervoso; e o ocasional, que apresenta fraqueza de caráter.

Garofalo, que intitulou a disciplina “Criminologia”, sistematizou
a Escola Jurídica, dando enfoque especial à periculosidade e à pre-
venção especial com o fim da pena.

A Escola Positiva, de modo geral, conceitua o delinquente como
um ser psicologicamente doente. Apesar do seu fracasso na busca de
uma causa estritamente biológica para o crime, ela permite o desen-
volvimento da medida de segurança, uma vez que o crime deixa de
ser julgado como um episódio isolado, e as características físicas e
psíquicas de quem o praticou entram em destaque, deixando a san-
ção penal de ser meramente retributiva. A periculosidade e a respon-
sabilidade social passam a justificar a medida de tratamento, cujo
objetivo é impedir a reincidência, uma vez que, tenta-se eliminar a
diferença entre penas e medidas de segurança. Já que as ideias de
retribuição e de culpa moral sob o delito estão excluídas, a medida de
segurança passa a ter a mesma função que a pena.

A medida de segurança
A Medida de Segurança foi pela primeira vez sistematizada no

Código Penal Suiço, em 1893, elaborado por Karl Stoss, sob o título
“Penas e Medidas de Segurança”. Dispunha sobre a internação dos
criminosos considerados reincidentes, em substituição da pena, em
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um estabelecimento adequado, por entre dez e vinte anos, depen-
dendo que cessasse o estado de periculosidade.

A medida de segurança aparece novamente na lei portuguesa de
1896, no Código Penal Norueguês em 1902, no código Penal argenti-
no em 1921 e em 1930 no código Penal Italiano.

O Código Penal Norueguês, de 1902, determinava em seu art. 39,
que se um tribunal considerasse o réu como perigoso para a seguran-
ça pública, em virtude de sua irresponsabilidade total ou parcial,
poderia ordenar sua internação em um asilo de alienados, estabeleci-
mento de cura e assistência, ou em uma casa de habituación al trabajo,
ou ainda impor a pena de desterro ou de confinamento.

Contudo, apenas em 1930, no Código Penal Italiano, aparece uma
legislação completa sobre o tema, no qual se consagrou o sistema
dualístico ou duplo binário, inspiração para o Código Penal Brasilei-
ro de 1940.

Direito penal brasileiro
No Brasil, antes da vinda da Coroa Portuguesa, houve algumas

ordenações jurídicas, sendo as Ordenações Filipinas (1603 a 1830) a
principal delas. O Direito Penal da época era refletido no livro V des-
sas ordenações, sendo a pena de morte a principal sentença, não pos-
suía uma distinção clara entre crime e pecado. A questão da inimpu-
tabilidade abordava apenas o critério cronológico, referindo-se ao
indivíduo menor de 17 anos, em que a pena de morte natural era
vetada, devendo ao julgador a substituição dela por outra sanção de
menor pena. Caso o agente tivesse entre 17 e 20 anos, cabia ao julga-
dor a possibilidade de redução do castigo, levando em conta a cir-
cunstância em que o crime fora cometido, bem como o “modus ope-
randi” utilizado, além do próprio agente criminoso. Ou seja, não pre-
via nenhuma espécie de medida de segurança, apenas uma pena mais
branda para aqueles considerados menores de idade.

Ordenações Filipinas – Livro V, Título CXXXV:
“Quando os menores serão punidos por os delictos, que fizerem.
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Quando algum homem, ou mulher, que passar de vinte annos,
commetter qualquer delicto, dar-se-lhe-ha a pena total, que lhe
seria dada, se de vinte e cinco annos passasse. E se fôr de idade
de dezasete annos até vinte, ficará em arbítrio dos Julgadores
dar-lhe a pena total, ou diminuir-lha. E em esse caso olhará o
Julgador o modo, com que o delicto foi commettido, e as cir-
cunstâncias delle, e a pessôa do menor; e se o achar em tanta
malicia, que lhe pareça que merece total pena, dar-lhe-ha, pos-
toque seja de morte natural. E parecendo-lhe que não a mere-
ce, poder-lha-ha diminuir, segundo a qualidade, ou simpleza,
com que achar, que o delicto foi commettido. E quando o delin-
quente fôr menor de dezasete annos cumpridos, postoque o
delicto mereça morte natural, em nenhum caso lhe será dada,
mas ficará em arbítrio do Julgador dar-lhe outra menor pena.
E não sendo o delicto tal, em que caiba pena de morte natural,
se guardará a disposição do Direito Commum.”

É a partir do Código do Império, em 1830, que o Brasil conhece
as medidas de caráter preventivo e curativo. Tal dispositivo legal foi o
primeiro Código brasileiro a mencionar a questão do doente mental,
chamado no texto legal de “louco de todo o gênero”. Estabelecia que
o mesmo deveria ser recolhido em estabelecimento apropriado ou
entregue para a sua respectiva família, como determinasse o arbítrio
do juiz. Determinava ainda que o doente mental não seria julgado
criminoso, salvo se em intervalo lúcido. Dessa maneira, ao prever o
recolhimento em instituição apropriada, previa uma espécie de me-
dida de segurança.

Código Criminal do Império do Brasil – Art. 10:
“Também não se julgarão criminosos: §1.º Os menores de qua-
torze annos. §2º Os loucos de todo o gênero, salvo se tiverem
lucidos intervallos e nelles commetterem o crime”. Art. 12:
“Os loucos que tiverem commettido crimes serão recolhidos
ás casas para elles destinadas, ou entregues ás suas famílias,
como ao juiz parece mais conveniente”.
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O Código Penal dos Estados Unidos do Brasil (1890) determinava
que os considerados incapazes devido a doença mental deveriam ser
entregues para as suas famílias ou recolhidos em hospitais próprios, se
assim exigisse o seu estado mental, para a segurança pública. Pode-se
observar que nesse diploma legal, ao contrário do Código do Império,
a indicação da internação era baseada no risco representado pelo agen-
te, visando garantir a ordem pública, e não na conveniência do juiz,
fortalecendo-se cada vez mais o conceito de medida de segurança.

Código Penal dos Estados Unidos do Brasil:
Título III “Da responsabilidade criminal; das causas que diri-
mem a criminalidade e justificam os crimes”; Art. 27: “Não
são criminosos §1.º Os menores de 9 annos completos; §2.º
Os maiores de nove e menores de 14, que obrarem sem discer-
nimento; §3.º Os que, por imbecilidade nativa, ou enfraqueci-
mento senil, fôrem absolutamente incapazes de imputação; §4.º
Os que se acharem em estado de completa privação de senti-
dos e de intelligencia no acto de commetter o crime”; Art. 29.
“Os individuos isentos de culpabilidade em resultado de affec-
ção mental serão entregues ás suas familias, ou recolhidos a
hospitaes de aliendados, se o seu estado mental assim exigir
para segurança do publico.”

 A Consolidação das Leis Penais, obra de autoria do desembarga-
dor Vicente Piragibe, com o título de “Código Penal Brasileiro, Comple-
tado com as Leis Modificadoras em Vigor”, virou Lei após aprovação
pelo decreto nº 22.213, de 14 de dezembro de 1932. Tal dispositivo
legal previa que os “surdos-mudos”, os “portadores de imbecilidade
nativa” e “enfraquecimento senil” continuaram sendo considerados
não criminosos, assim como aqueles no “estado de completa pertur-
bação de sentidos e de inteligência”. Também estabelecia a interna-
ção em hospital de alienados aos indivíduos isentos de culpabilidade
por afecção mental. E também regulamentava a internação em asilos
públicos, ou nos pavilhões reservados, enquanto os Estados não pos-
suíssem manicômio criminal.
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Na “Exposição de Motivos” do Projeto do Código Penal de 1940,
pelo então Ministro da Justiça e Negócios Interiores Francisco Cam-
pos, o mesmo ressalta: “existe a criminalidade dos doentes mentais peri-
gosos. Estes, isentos de pena, não eram submetidos a nenhuma medida de
segurança ou custódia senão nos casos de imediata periculosidade. Para
corrigir a anomalia, foram instituídas, ao lado das penas, que têm finalida-
de repressiva e intimidante, as medidas de segurança. Estas, embora apli-
cáveis em regra post delictum, são essencialmente preventivas, destina-
das à segregação, vigilância, reeducação e tratamento dos indivíduos peri-
gosos, ainda que moralmente irresponsáveis”.

No art. 22, do Código Penal de 1940, Título III “Da Responsabilida-
de”, é possível perceber que passa-se a adotar um critério para o pressu-
posto da responsabilidade penal, sendo ele o biopsicológico: “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 criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento”. Havia, então, a necessidade da somatória do critério bio-
lógico, que condicionava a responsabilidade penal à sanidade mental do
atuante, com o critério psicológico, que declarava a irresponsabilidade
do agente se ao tempo do crime estava abolida a faculdade de apreciar a
criminalidade de seu ato no momento do fato (momento intelectual) ou
de determinar-se quanto a ela (momento volitivo). Dessa forma, a res-
ponsabilidade do agente só ficava excluída se o mesmo, em razão de
doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou “retardamento
mental”, era, no momento da ação, incapaz de entendimento do caráter
ilícito do fato e de se determinar diante disso.

O Art. 78 do mesmo Código presume a periculosidade daqueles
que, nos termos do Art. 22, eram isentos de pena. O Art. 91 determina-
va que o agente isento de pena, nos termos do Art. 22, fosse internado
em manicômio judiciário. Também dividiu, no Art. 88, as medidas de
segurança em pessoais e patrimoniais, sendo as primeiras classificadas
em detentivas (internação em manicômio judiciário, casa de custódia e
tratamento, colônia agrícola, instituto de trabalho, de reeducação ou
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de ensino profissional) e não detentivas (liberdade vigiada, proibição
de frequentar determinados lugares, exílio local). As medidas patrimo-
niais consistiam na interdição de estabelecimento ou de sede de socie-
dade ou associação, no Art. 99, e o confisco, no Art. 100.

Admitia o sistema duplo binário, ou seja, o semi-imputável pode-
ria ter a pena reduzida ou em substituição a essa, internação, seja em
manicômio judiciário ou em outro estabelecimento psiquiátrico ane-
xo (Art. 93). Caso o condenado fosse considerado curado, após o
tratamento, poderia retornar ao cumprimento do restante da pena.
Caso contrário, se no final do prazo de internação ainda persistisse o
estado psíquico patológico, condicionante da periculosidade atual, a
internação passaria a ser por tempo indeterminado. Ou seja, a pena
e a medida de segurança poderiam ser aplicadas concomitantemente
e não de maneira alternativa.

A Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984, reformou totalmente a
Parte Geral do Código Penal de 1940, perdurando até os dias atuais.
Dentre as principais modificações está o abandono do sistema do duplo
binário, que possibilitava a aplicação da pena e da medida de segu-
rança cumulativamente. O atual sistema, chamado de vicariante ou
unitário, prevê que ao imputável, uma vez provada a acusação, a
pena deve ser aplicada, enquanto ao inimputável, deve ser aplicada
a medida de segurança, sendo o agente absolvido impropriamente (ter-
mo jurídico). Isto é, a pena e a medida de segurança passam a ser
aplicadas alternativamente. Com redação análoga ao antigo Art. 22
do Código de 1940, o critério para considerar um agente inimputável
permanece o mesmo, o dito critério biopsicológico.

Já as medidas de segurança na atualidade podem ser classifica-
das em detentivas e restritivas. Na primeira, o autor inimputável de
um delito que possui como pena a reclusão/prisão, uma vez tendo a
sua periculosidade presumida por lei, deverá ser necessariamente
internado. Porém, se o crime possuir como pena a detenção, este po-
derá ser internado ou receber tratamento ambulatorial, a critério do
juiz, configurando a medida de segurança restritiva.
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Assim, pudemos passar pela história de como a medida de seguran-
ça surgiu, ligando a Medicina e o Direito, na tentativa de melhor com-
preender a prática criminal e tratar de modo mais apropriado o infrator,
considerando sua integridade psíquica para a aplicação ou não da pena.
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Aspectos atuais da imputabilidade penal e
da medida de segurança no Brasil

Breno Montanari Ramos

Introdução
As medidas de segurança aplicam-se aos inimputáveis e semi-

imputáveis (que não são inteiramente capazes ou são inteiramente
incapazes de entender o caráter ilícito do fato), fundamentadas na
periculosidade do agente, tendo a finalidade essencial de prevenir a
reincidência da ação criminosa, assistindo o autor, custodiado, em
seu tratamento. Essa prevenção é centrallizada na cessação da peri-
culosidade, obtida após o tratamento que se faça necessário, para
permitir que o agente retorne ao convívio social isento dos impulsos
que ocasionaram o(s) ato(s) delitivo(s).

Conceito
A medida de Segurança tem por finalidade a cessação da temibi-

lidade do agente, de tal forma que não volte a delinquir. Para que
seja aplicada, faz-se necessária a observância da periculosidade cri-
minal do agente, exteriorizada a partir do delito praticado, sendo,
neste sentido, o simples perigo para os outros ou para a própria pes-
soa, e não o conceito de periculosidade penal, limitado à probabilida-
de da prática de crimes. Em tese, não é considerada pena, que é uma
sanção baseada na culpabilidade do agente, inexistente no caso da
insanidade mental, mas fundamentada na periculosidade do agente.

3
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Existem três sistemas no direito brasileiro quanto à aplicação das
medidas de segurança: o Sistema Dualista, mais denominado Duplo
Binário, que propunha a vinculação da pena à culpabilidade e da
medida de segurança à periculosidade, permitindo a imposição cu-
mulativa da pena e da medida de segurança. Foi abolido no Código
Penal Brasileiro de 1940. O Sistema Monista, que conjuga três ten-
dências: 1) Absorção da pena à culpabilidade e à medida de seguran-
ça; 2) Absorção da medida de segurança pela pena; 3) Unificação
das penas e das medidas de segurança em outra sanção distinta, com
duração mínima proporcional à gravidade do delito e máxima inde-
terminada, sendo a execução ajustada à personalidade do delinquente
e fins de readaptação social.

Por fim, o Sistema Vicariante, usado atualmente no nosso Código
Penal a partir da reforma de 1984. É uma variante do sistema dualis-
ta, determinando a aplicação de pena reduzida, de um a dois terços,
ou medida de segurança aos semi-imputáveis, não podendo haver
cumulação entre ambas.

Embora a natureza das medidas de segurança não seja propria-
mente penal, por não possuir um conteúdo punitivo, o ato é, formal-
mente, penal, sendo as medidas impostas e controladas pelos juízes
penais. Algumas diferenças devem ser consideradas entre pena e a
medida de segurança. A pena, dividida entre privativa de liberdade e
restritiva de direitos, tem a finalidade principal de punir o agente da
infração penal, e por consequência, prevenir que cometa novamente
o ato ilícito, de uma forma subjetiva, pois o impedimento é a própria
consciência do agente, a moral e o medo de ser punido novamente
(aspectos retributivos e preventivos da pena).

As medidas de segurança, inversamente, têm o fito principal de pre-
venir que o agente repita a infração penal, sem nenhum caráter puniti-
vo. A prevenção é objetiva, sendo o agente submetido a internação, tra-
tamento psicológico ou tratamento ambulatorial, com medicamentos
específicos para cada caso, com a finalidade de cessar a temibilidade e a
periculosidade do agente (aspecto essencialmente preventivo).
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Um tratamento médico e mesmo a custódia psiquiátrica não po-
deriam ser considerados “atos penais” na medida em que sua natu-
reza nada tem a ver com a pena, da qual diferencia por seus objetos
e meios. Mas os controles formalmente penais impostos limitam as
possibilidades de liberdade da pessoa, impondo o cumprimento das
medidas de segurança nas condições previamente fixadas, estabele-
cidas pela lei, cuja execução deve ser submetida aos juízes penais.

Aplicação das medidas de segurança
Não há aplicação de medidas pré-delitivas por razões de segurança

jurídica sendo necessária a ocorrência de fato punível, embora, em tese,
a periculosidade do agente ocorra independentemente da prática do
ato. Não pode, também, ser presumida, e sim comprovada. Sua aferição
implica em dois momentos distintos: o primeiro, consistindo na compro-
vação da qualidade sintomática de perigo, se define como diagnóstico da
periculosidade, e o segundo, analisando a comprovação da relação entre
a qualidade e o futuro criminal do agente, define a prognose criminal.

Modalidades
No código penal atual existem duas modalidades de medidas de

segurança, a internação em hospital de custódia e tratamento psiqui-
átrico e o tratamento ambulatorial. A internação em hospital de cus-
tódia e tratamento constitui a modalidade detentiva, destinam-se obri-
gatoriamente aos inimputáveis que tenham cometido crime punível
com reclusão e facultativamente aos que tenham praticado delito cuja
natureza da pena abstratamente cominada é de detenção (Art. 97).

O tratamento ambulatorial é medida de segurança restritiva, in-
troduzida como inovação na reforma de 1984. Nessa modalidade,
são dispensados cuidados médicos à pessoa submetida a tratamento
que não implica internação, havendo necessidade de comprovar o
tratamento nos dias determinados pelo médico. Destina-se aos inim-
putáveis cuja pena privativa de liberdade seja de detenção e aos semi-
imputáveis, na mesma situação.
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A medida de segurança só pode ser executada após o trânsito em
julgado da sentença, não podendo ser imposta de forma provisória,
conforme previsto no Art. 84 do Código Penal de 1940. O prazo mí-
nimo de duração é de um a três anos (Art. 97, § 1º, e 98, CP), invari-
ável, qualquer que seja o delito praticado.

Na aplicação da medida o critério usado é o da periculosidade do
agente, não mais estando relacionado, como ocorria na legislação de 1940,
com a quantidade da pena privativa de liberdade cominada ao delito,
embora haja projeto nesse sentido. Até o presente momento vale o previs-
to no Artigo 97, § 1º do Código Penal, de que a internação e o tratamento
ambulatorial serão por tempo indeterminado, perdurando enquanto du-
rar a periculosidade, que se verificará com a perícia médica.

Essa indeterminação do prazo para duração das medidas de se-
gurança pode ser considerada inconstitucional uma vez que contra-
ria a proibição de penas perpétuas. Essa analogia, contudo, é contes-
tável, uma vez que medida de segurança não é pena, embora, na
prática funcione como tal. As medidas de segurança visam eliminar
a periculosidade do agente e, enquanto esta durar, subsistirá a medi-
da de segurança a fim de que seja resguardada a paz social. Não se
afasta a hipótese da medida de segurança se prolongar pela vida toda.

Exame de verificação da cessação de periculosidade
O Código Penal estabelece que a perícia médica para cerificação da

cessação da periculosidade será realizada ao fim do prazo mínimo fixa-
do e deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se assim
decidir o juiz da execução, que pode determinar, ex officio, a repetição do
exame a qualquer tempo, desde que decorrido o prazo mínimo. Pode ser
realizado, também, excepcionalmente, mediante provocação do interes-
sado, seu procurador ou defensor – mas nunca de ofício.

Assim que realizado, o exame deve ser remetido ao juiz pela au-
toridade administrativa competente, em forma de minucioso relató-
rio instruído com laudo psiquiátrico, em virtude de ser o diagnóstico
da periculosidade tarefa difícil e imprecisa. Se comprovada a cessa-
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ção da periculosidade, o juiz da execução determinará a revogação
da medida de segurança, com desinternação - na hipótese de inter-
namento – ou liberação – em caso de tratamento ambulatorial – do
agente em caráter provisório, aplicando ao benefício as condições
próprias do livramento condicional.

Medida de segurança substitutiva
De acordo com o Artigo 98 do Código Penal, nos casos de semi-

imputabilidade, desde que o condenado necessite de tratamento cura-
tivo especial, poderá o juiz aplicar medida de segurança em substitui-
ção à aplicação da pena reduzida. Para que seja feita a substituição, é
necessário que, primeiramente, seja determinada a pena privativa de
liberdade, para só depois dar lugar à medida de segurança, decisão
que fica, inteiramente, a cargo do juiz. Uma vez extinta a punibilida-
de, não se impõe medida de segurança nem subsiste a que lhe tenha
sido imposta. O prazo prescricional é o mesmo das penas que seriam
impostas, de acordo com os Artigos 109 e 110 do Código Penal.

Situação no Estado de São Paulo
No Estado de São Paulo existem três Hospitais de Custódia e Tra-

tamento Psiquiátrico, o Hospital “Professor André Teixeira de Lima”,
de Franco da Rocha, seu anexo Hospital de Desinternação Progressi-
va, e o Hospital de Custódia de Taubaté. Devido às denuncias ocorri-
das em 1988, do total abandono pela escassez de recursos humanos,
impossibilitando o atendimento mínimo aos pacientes (faltavam mé-
dicos, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, entre outros profis-
sionais), alguns setores da sociedade civil mobilizaram-se junto aos
Poderes Executivo e Judiciário tentando reverter aquele cenário. Cons-
tatou-se que este abandono acontecia, sobretudo em função da ex-
clusão do hospital do Sistema Único de Saúde, como já era de direito
pela Constituição Federal. Em caráter de urgência, houve a integra-
ção do Hospital ao SUS, porém sem credenciamento de seus leitos.

Com a integração e após tais denúncias, o Hospital de Custódia
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e Tratamento Psiquiátrico Professor André Teixeira de Lima conse-
guiu melhorar a assistência prestada aos pacientes, tornando o tra-
tamento mais humanizado. Um dos resultados dessa integração ao
SUS possibilitou, por exemplo, o processo de supervisão institucio-
nal por equipes, desencadeando maior envolvimento dos profissio-
nais da instituição tendo como fio condutor o tratamento e a assis-
tência aos pacientes. Foram incluídos projetos terapêuticos como o
Tantan Club, “pichações” terapêuticas, olimpíadas esportivas, ex-
posições e teatro, entre outros.

Esse novo paradigma de atenção ao paciente em medida de se-
gurança nessa instituição possibilitou também o início da inclusão
social de pacientes; acredita-se que a abertura gradativa do Hospital
favoreceu para que a sociedade, mesmo em um universo restrito à
cidade de Franco da Rocha, passasse a ter uma visão menos estigma-
tizada. Os resultados satisfatórios apresentados incentivaram alguns
profissionais a darem continuidade a esse processo de humanização.
Em 1988, foi implantada a Colônia de Desinternação Progressiva e
pacientes em medida de segurança passaram a ter autorização, por
exemplo, para visitar seus familiares, trabalhar fora do Hospital e
fazer compras na cidade.

A repercussão da Colônia de Desinternação foi de tal ordem que
em 1998 recebeu o Prêmio Franz de Castro da OAB - Ordem dos
Advogados do Brasil/SP, por por ocasião da comemoração do 50º
Aniversário da Declaração dos Direitos Humanos no Brasil.

No III Encontro Nacional de Hospitais de Custódia, realizado
em São Paulo, em abril de 1999, outro avanço significativo se deu na
criação de uma identidade jurídica com comissão técnica permanen-
te, regimento interno e membros eleitos por aclamação. Nesse mesmo
ano, em dezembro, foi firmada parceria com a Universidade Cruzei-
ro do Sul, situada em São Paulo, com o objetivo de aproximar a aca-
demia e o corpo discente, visando a promoção de ações que pudes-
sem ampliar medidas terapêuticas de ressocialização e inclusão. Há
10 anos, portanto, alunos e professores de vários cursos dessa Uni-

ASPECTOS ATUAIS DA IMPUTABILIDADE PENAL E DA MEDIDA DE SEGURANÇA NO BRASIL



MEDIDA DE SEGURANÇA – UMA QUESTÃO DE SAÚDE E ÉTICA

59

versidade têm participado de atividades intra e extra muros, o que
possibilitou, por exemplo, a criação do Projeto de Acompanhamento
Terapêutico que passou a atender pacientes com mais de 10 anos de
internação, sem respaldo familiar e com quadros crônicos. Esse Pro-
jeto, de autoria de Margarida Mamede, recebeu recentemente, em 12
de dezembro de 2009, o Prêmio Madre Cristina, promovido pelo Con-
selho Regional de Psicologia de São Paulo, por ter sido considerado
inovador dentro das práticas terapêuticas que a sociedade e a cultu-
ra atuais exigem.

 Apesar desses avanços e de algumas mudanças ao longo desses
anos, a luta pela inserção dos pacientes em medida de segurança na
rede de saúde mental do país continuou. Cuidar de uma população
duplamente estigmatizada, qual seja, a de loucos e de infratores,
mesmo com todas as conquistas advindas dos movimentos da refor-
ma psiquiátrica, tem, ainda, se mostrado um trabalho desafiador.

 No III Encontro, de 1999, a Carta de São Paulo trouxe as seguin-
tes propostas: a) Que o Hospital de Custódia deve ser espaço de aco-
lhimento e não de abandono; b) Na área jurídica deveria haver a
criação de vara específica para medida de tratamento, a exclusão da
periculosidade presumida e a fixação de prazos mínimos e máximos
para a medida de segurança, vislumbrando o ante-projeto da Comis-
são Especial da Reforma da Lei das Execuções Penais; c) Os portado-
res de transtornos mentais deveriam ter direito à visita íntima; d) In-
tegração definitiva de todos os hospitais de custódia ao SUS.

Ainda nesse III Encontro, representantes do Rio de Janeiro mos-
traram o trabalho desenvolvido no Hospital Henrique Roxo, onde foi
criada a moradia para pacientes sem suporte social. Essa iniciativa
pode ser entendida como a premissa para a criação das residências
terapêuticas, que oficialmente passaram a existir a partir da Porta-
ria/GM nº 106/2000. Nesta época, aquele Estado também estava in-
tegrado ao SUS.

 Em 2001, foi promulgada no Brasil a Lei Federal nº. 10.216,
mais conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica, mas os hospitais
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de custódia não foram citados com clareza, embora se possa inter-
pretar que eles estão devidamente incluídos a partir dos Artigos 3º e
5º, que afirmam:

Artigo 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 partici-
pação da sociedade e da família, a qual será prestada em esta-
belecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições
ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores
de transtornos mentais.”
Artigo 5º:
“O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se
caracterize situação de grave dependência institucional, de-
corrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte soci-
al, será objeto de política específica de alta planejada e reabili-
tação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autorida-
de sanitária competente e supervisão de instância a ser defini-
da pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do trata-
mento, quando necessário.”

Em 2003 houve a criação do Plano Nacional de Saúde no Sistema
Penitenciário, promulgado por ação conjunta dos Ministérios da Saú-
de e da Justiça prevendo a inclusão da população penitenciária no
SUS e os hospitais de custódia foram contemplados como unidades
básicas. Entende-se que, com isso, a qualidade do tratamento presta-
do aos pacientes internados nos HCTPs continuou precária. O Artigo
8º do Plano afirma que estes hospitais serão beneficiados pelas ações
previstas nesta portaria e “em função de sua especificidade, serão
objetos de norma própria”. No entanto, até o momento essas normas
não foram criadas e este é um dos motivos que leva à reflexão sobre a
necessidade de se reunir experiências exitosas que vêm se desenvol-
vendo Brasil afora, de modo que se possa, finalmente, transformar
realidade tão inóspita. Por exemplo, se há 12 anos a Colônia de
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Desinternação Progressiva foi considerada um avanço, hoje pode ser
entendida como um modelo que precisa de revisões, ou mesmo que
deveria ser substituído, uma vez que a legislação atual em Saúde
Mental preconiza o atendimento ambulatorial, mesmo para os paci-
entes submetidos à medida de segurança.

 Em 2008 o Ministério Público Federal, via Procuradoria da Re-
pública no Estado de São Paulo, promoveu reuniões com o objetivo
de acompanhar a execução do Plano Nacional de Saúde do Sistema
Prisional em São Paulo. Nelas estavam representantes da Secretaria
de Estado da Saúde, da própria Secretaria de Administração Peni-
tenciária/SP, da Corregedoria dos Presídios, da Pastoral Carcerá-
ria, da Associação Juízes pela Democracia, do Conselho Estadual
de Saúde, da Defensoria Pública, do Conselho Penitenciário do Es-
tado, do GT do Sistema Prisional da Procuradoria Federal dos Di-
reitos do Cidadão e da Área Técnica de Saúde no Sistema Peniten-
ciário, do Ministério da Saúde.

 Nessas reuniões foram estabelecidas metas para o cumprimento
da utilização dos recursos do SUS priorizando a agilização por parte
do Conselho Estadual de Saúde. Ao final dos encontros houve o con-
senso entre todas as entidades representadas que o SUS e a rede de
atenção à saúde mental devem se responsabilizar pelo tratamento da
pessoa submetida à medida de segurança.

 No início de 2009 estabeleceu-se parceria com juízes corregedo-
res responsáveis pelas medidas de segurança no Estado de São Paulo
e uma das primeiras medidas tomadas foi a realização de mutirão,
na tentativa de avaliar a situação de pessoas já submetidas à medida
de segurança que estavam nos presídios aguardando vaga nos HC-
TPs. De cerca de 700 indivíduos, 300 foram encaminhados para esses
hospitais. Foi realizado também mutirão com pacientes internados, e
de uma média de 150, 60 receberam autorização para desinternação
e tratamento em rede externa. Vale registrar que nesse âmbito as difi-
culdades também não são poucas: para encaminhamento de trata-
mento ambulatorial destes pacientes, tem-se encontrado mais respaldo
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nas equipes de saúde mental do interior do Estado do que na Capital,
onde o número de CAPS e de residências terapêuticas mostra-se in-
suficiente para atender a toda a demanda.

 A partir dessas iniciativas, foi proposta a criação do SAIPEMS -
Sistema de Atenção Integral à Pessoa em Medida de Segurança –
pautando nos exemplos do PAI-PJ (Programa de Atenção Integral ao
Paciente Judiciário) de Minas Gerais e do PAILI (Programa de Aten-
ção Integral ao Louco Infrator), de Goiás, ambos premiados nacio-
nalmente pelos avanços e pela mudança de paradigmas na atenção a
essa população. O Projeto de São Paulo está em curso e conta com o
respaldo da Corregedoria dos Presídios, da Defensoria Pública e da
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Como
parte do SAIPEMS, foi inaugurada a Unidade para Adictos no HCT-
PI de Franco da Rocha, e está em curso o projeto de reestruturação
da Colônia Feminina, com a ampliação da assistência terapêutica às
pacientes observando-se as necessidades específicas de cada uma.

Entende-se que há muito ainda por fazer para que as pessoas em
medida de segurança sejam tratadas dentro das diretrizes da Lei
10.216/01 e para o cumprimento dela há a necessidade de um exer-
cício permanente de atenção, de reflexão e, sobretudo, de capacita-
ção dos atores envolvidos, incluindo não apenas a esfera da saúde,
mas principalmente a da justiça. Enquanto não houver definitiva-
mente a mudança de paradigma e a conscientização para a assistên-
cia aos pacientes em medida de segurança dentro das diretrizes da
referida Lei, entende-se que se continuará caminhando na contra-
mão da história.
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O poder público nas internações
psiquiátricas e nos abrigamentos

compulsórios – A questão dos inimputáveis

Reynaldo Mapelli Júnior e José Antonio Diana Mapelli

Noção atual da Administração Pública e seus reflexos
O tema das internações psiquiátricas e dos abrigamentos com-

pulsórios, por envolver a restrição da liberdade de locomoção, ainda
que temporariamente, não pode ficar restrito às ciências médicas,
merecendo uma cuidadosa reflexão sob a ótica jurídica.

O Estado Democrático de Direito consagrado na Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, que tem a dignidade da pes-
soa humana como um de seus fundamentos (Art. 1º, caput e inciso
III, CF), garante a todos os brasileiros a inviolabilidade da liberdade
(Art. 5º, caput, CF) e a concessão de habeas corpus sempre que houver
violência ou ameaça de constrangimento ilegal à liberdade de loco-
moção (Art. 5º, inciso LXVIII).

Para que a Administração Pública, em sua atual concepção, atenda
aos seus fins, é indispensável que promova de modo efetivo os cha-
mados direitos fundamentais, dentre eles os acima narrados. Com
efeito, leciona a doutrina moderna que “o núcleo do direito adminis-
trativo não reside no interesse público, mas na promoção dos direitos
fundamentais indisponíveis; nenhuma faculdade, proibição ou co-
mando jurídicos podem ser interpretados em termos dissociados dos
direitos fundamentais; o que se defende é a consagração pela Consti-
tuição dos direitos fundamentais como alicerce de todo o ordena-

4
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mento jurídico (...) e a configuração do direito administrativo como
um conjunto de princípios e regras orientados à composição entre os
diversos interesses (estatais e não estatais), de modo a assegurar a
promoção dos direitos fundamentais” (Justen Filho, p. 123 e 125).

Por tal ensinamento, é possível se verificar que o Poder Público
como um todo está obrigado a fazer cumprir os direitos fundamentais
que constam da Constituição Federal. Isso inclui, porque órgãos públi-
cos que integram o Estado, o Ministério Público, a Defensoria Pública e
o Poder Judiciário, quando sua atuação em processos judiciais propi-
cia o abrigamento compulsório ou a internação psiquiátrica.

A restrição do direito de ir e vir, ainda que ocorra em processo
judicial por razões médicas ou de proteção social, somente pode ocor-
rer em hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei, sob a
fiscalização do Ministério Público, instituição com especial destaque
nesse tema. De fato, o parquet, com extensa experiência na promoção
de medidas de proteção social a pessoas em situação de vulnerabilida-
de (crianças e adolescentes, idosos, moradores de rua), que podem ou
não padecer de sofrimentos psíquicos (psicoses, transtornos ansiosos,
transtornos afetivos, transtornos de personalidade, drogadependên-
cia, etc.), foi constitucionalmente escolhido como o órgão de “defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis” (art. 127, caput, Constituição Federal).

O atual Manual de Atuação Funcional dos Promotores de Justiça
do Estado de São Paulo inclui entre os deveres institucionais “zelar
pelos direitos dos portadores de transtornos mentais de qualquer na-
tureza, em tratamento ambulatorial ou em regime de internação,
observando o redirecionamento do modelo de assistência em saúde
mental promovido pela Lei nº 10.216/2001, em especial os direitos
fundamentais enumerados no seu Art. 2º, inclusive promovendo o
controle das internações psiquiátricas” (Art. 445).

Não há dúvida, porém, que para uma tarefa de tal magnitude
espera-se uma nova postura dos membros do Ministério Público, mais
voltada para a contribuição na construção de políticas públicas,
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menos para a punição a posteriori, ou seja, “como agente político, o
membro do Ministério Público deve assumir posição ativa na busca
da solução dos problemas de natureza coletiva, nas áreas cível e pe-
nal” (preâmbulo do Manual).

Embora a Defensoria Pública não tenha o papel de fiscal da lei
nestes casos, não podem seus integrantes se esquecerem, porém, ain-
da que postulem em juízo o abrigamento compulsório ou a interna-
ção psiquiátrica de seus assistidos hipossuficientes, que “a promo-
ção dos direitos humanos” também lhes compete por expressa de-
terminação legal (Art. 1º, caput, da Lei Complementar nº 80, de 12
de janeiro de 1994).

Nos processos em que o Ministério Público atua como autor da
ação ou intervém como fiscal da lei (custo legis), neste último caso
intervindo obrigatoriamente em ações ajuizadas pela Defensoria Pú-
blica ou por advogados, a fiscalização da legalidade deve abranger
os temas da proteção social e da saúde mental, frequentes em inci-
dentes de insanidade mental nos processos criminais, em demandas
que tratam dos interesses de crianças e adolescentes, idosos e outras
pessoas em situação de vulnerabilidade. Atualmente, entretanto, sa-
indo dessa atividade meramente processual e buscando maior inte-
ração com a sociedade civil, “o Ministério Público vem se mostrando
um agente fundamental na implementação de políticas públicas (...).
Em pouco espaço de tempo, em virtude de intenso esforço institucio-
nal, o Ministério Público brasileiro mudou seu paradigma e passou a
ser uma Instituição ativa voltada à realização do acesso a uma ade-
quada tutela dos direitos” (Godinho, p. 189/190).

Trata-se de uma evolução institucional natural para quem foi carac-
terizado como defensor do povo na Constituição Federal (Art. 127, ca-
put, CF) e, em paralelo com o movimento sanitarista vitorioso na Assem-
bleia Nacional Constituinte de 1988, foi escolhido como o órgão respon-
sável pelo zelo ao “efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promo-
vendo as medidas necessárias à sua garantia” (Art. 129, II, CF), ou seja,
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as ações e serviços de saúde, únicos caracterizados constitucional-
mente como “de relevância pública” (Art. 197, CF).

O Ministério Público do Estado de São Paulo, que tinha uma Pro-
motoria de Justiça da Cidadania desde 1993 (Art. 299, inciso I, da Lei
Orgânica do MPSP, Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de no-
vembro de 1993), cumpriu a Carta de Palmas em Defesa da Saúde de
1998 ao criar o Grupo de Atuação Especial da Saúde Pública e da
Saúde do Consumidor (GAESP) em 1999, bem como, a Promotoria
de Justiça de Direitos Humanos da Capital, com cargos separados e
específicos de defesa dos interesses individuais homogêneos, coleti-
vos e difusos da saúde pública, em 2009 (Lei Complementar Estadual
nº 1.083, de 17 de dezembro de 2008 e Ato Normativo nº 593/2009 –
PGJ, de 5 de junho de 2009). Criou, ainda, a área de Saúde Pública
no Centro de Apoio Operacional (CAO) Cível e de Tutela Coletiva,
órgão de assessoria do Procurador-Geral de Justiça, para a promoção
de cursos de Direito Sanitário em suas regionais e apoio técnico aos
Promotores de Justiça, por vezes em parceria com o Conselho Regio-
nal de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp).

É necessário destacar, portanto, a extrema relevância do papel
do Ministério Público na fiscalização da legalidade das medidas de
abrigamento compulsório e internação psiquiátrica; à semelhança de
outras importantes funções institucionais como a persecução penal e
a responsabilização por improbidade administrativa, o controle ex-
terno das ações e serviços de saúde, inclusive a saúde mental, faz
parte da própria razão de ser do Ministério Público.

A Integralidade na Saúde Mental
Em trabalho inovador, que reconhece a relevância dos Centros

de Atenção Psicossocial (CAPS) como principais serviços do Sistema
Único de Saúde (SUS) de atendimento a pessoas com transtornos
mentais graves e persistentes, incluindo a dependência de álcool e
outras drogas, o Cremesp promoveu vistoria em 85 CAPS de todo o
Estado de São Paulo e encontrou graves irregularidades, como o nú-
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mero de profissionais aquém do previsto, precariedade na retaguar-
da para emergências clínicas e psiquiátricas, acolhimento noturno
em apenas 76,9% dos CAPS III, um terço dos CAPS I atendendo po-
pulação maior do que a preconizada, e uma falta de articulação com
os demais recursos dos territórios.

A incapacidade dos CAPS em cumprir funções para além da aten-
ção psicossocial, sobretudo ser porta de entrada e articulador da rede
territorial de serviços, e a ausência de previsão de outros importantes
equipamentos de saúde mental, permitem concluir pela necessidade
de aperfeiçoamento da ideia central da reforma psiquiátrica brasileira,
qual seja, a substituição do modelo “hospitalocêntrico” para o modelo
“capscêntrico”. Somente a construção de uma rede de serviços com-
preendendo os três níveis de complexidade da assistência, sem a pre-
ponderância de qualquer um dos equipamentos de saúde, é que per-
mitirá garantir o direito à saúde dos portadores de transtornos men-
tais em sua integralidade, conforme princípio constitucional (Art. 198,
inciso II, CF) explicitado no texto da Lei Orgânica da Saúde (Art. 7º,
inciso II e 19-M, incisos I e II, da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, com a alteração da Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011).

Fica prejudicada qualquer análise individualizada de abrigamen-
to compulsório com reflexos na área da saúde mental e de internação
psiquiátrica propriamente dita sem considerar essa rede de assistência
em saúde mental, com as ações e serviços disponíveis nos três níveis de
complexidade, o sistema de referência e contrarreferência com pre-
ponderância para os equipamentos extrahospitalares e comunitários,
e sua finalidade permanente: a reinserção social dos pacientes.

Esse novo paradigma de assistência em saúde mental, consagra-
do em nosso ordenamento jurídico, como ocorreu nos principais pa-
íses democráticos do mundo, é mais recente do que muitos pensam.
Apesar de algumas experiências históricas isoladas – na Grécia Anti-
ga, em Atenas, no governo de Péricles (449-429 ac); na Roma Antiga
de 541 ac, com a Lei das XII Tábuas; na Inglaterra Medieval, com a
Carta Magna de 1215 –, a própria noção de direitos fundamentais
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que formam a cidadania somente apareceu no Direito com a Consti-
tuição Federal Americana de 1787 e a Constituição Francesa de 1791.
Em outros termos, “o século XVII seria, afinal, o século das Declara-
ções. Muitos fatores de influência se conjugaram para que se chegas-
se à noção da existência de direitos inerentes à natureza humana,
que precedem a própria existência do Estado. Em boa medida, os
mesmos fatores que geraram os movimentos de criação do estado
Constitucional inspiraram a elaboração de Declarações, fixando va-
lores e preceitos que seriam acolhidos por todas as Constituições”
(Dallari, p. 207).

A saúde como direito social é ainda mais tardia, compondo o novo
contorno da cidadania de constituições mais recentes, como a Consti-
tuição Mexicana de 1917, a Constituição Alemã de Weimar de 1919 e a
Constituição Proletária Russa de 1936. Trata-se da ideia de que existe o
direito subjetivo a condições mínimas para uma existência digna, como
a educação, a saúde e o trabalho, que precisam ser garantidas por um
conjunto organizado de ações governamentais (políticas públicas). Nesse
sentido, a Constituição Federal do Brasil de 1988, que previu direitos
individuais e sociais, deu especial atenção à saúde, definindo-a como
direito social (art. 6º) a ser garantido pela política pública do Sistema
Único de Saúde (Arts. 196 a 200), com ações e serviços “de relevância
pública”, caracterização que persiste ainda que executados por parti-
culares ou parceiros do SUS (Art. 197).

Cotejando essas normas constitucionais com alguns diplomas
internacionais que tratam da saúde pública e da saúde mental, so-
bretudo a Constituição da Organização Mundial de Saúde (1948), o
Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1976)
e a Declaração de Caracas (1990), pode-se então afirmar que, para o
Direito Sanitário, as medidas de proteção e assistência em saúde men-
tal devem seguir os seguintes parâmetros:

“a) No sistema jurídico brasileiro, a proteção a esses direitos
decorre de normas internacionais e do ordenamento jurídico
pátrio, encabeçado por uma Constituição que claramente optou
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pelo princípio da dignidade humana e do direito à saúde, in-
clusive a mental;
b) A saúde é direito fundamental de todos os portadores de
transtorno mental, não importando as características e a in-
tensidade de seu transtorno psíquico (psicoses, transtornos
ansiosos, transtornos afetivos, dependência de álcool e outras
drogas, transtornos de personalidade, etc.), que deve ser ga-
rantido mediante políticas públicas de Estado;
c) A saúde mental não é tarefa exclusiva de médicos, como se
depreende do conceito internacional de bem-estar pessoal
(OMS), razão pela qual se mostra legítimo e legal o tratamen-
to interdisciplinar (psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupa-
cionais, assistentes sociais, etc.);
d) Na implementação das políticas públicas de saúde mental, a
diferença que representa o portador de transtorno psíquico (mul-
ticulturalismo) não pode significar exclusão mas, muito ao con-
trário, a necessidade de capacitação e aperfeiçoamento dos pro-
fissionais e dos equipamentos, objetivando a assistência integral
e a reinseção social destes pacientes, somente possível com uma
rede devidamente estruturada nos três níveis de atendimento
de saúde” (Mapelli Jr, Aranha e Mendes, p. 1906).

No plano filosófico, fala-se no redimensionamento do “princípio
da igualdade (...) na perspectiva do multiculturalismo, como igual-
dade na diferença” (Santos, 170), para que o reconhecimento da es-
pecificidade que representa a vulnerabilidade social e do sofrimento
psíquico leve à criação de políticas sociais de inclusão, buscando ga-
rantir a cidadania destes indivíduos.

Abrigamento x Internação
A palavra “internação”, por vezes utilizada no Direito como si-

nônimo de abrigamento compulsório, não pode ser tomada pela in-
ternação hospitalar, decidida pelo médico como parte de uma inte-
gral assistência em saúde mental.
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990), por exemplo, prescreve a “internação em estabele-
cimento educacional” como uma das medidas socioeducativas para
adolescente infrator (art. 112, inciso VI), ou o “acolhimento instituci-
onal” e a “inclusão em programa de acolhimento familiar” como
medidas de proteção à criança e ao adolescente cujos direitos estejam
ameaçados ou violados (Art. 101, incisos VII e VIII), ambos abriga-
mentos por determinação judicial. Entre os operadores do direito,
fala-se também em “internação sanção”, aplicável sempre que hou-
ver “descumprimento reiterado e injustificável da medida anterior-
mente imposta” (Art. 122, inciso III).

O ECA concede ao Ministério Público a legitimidade para promo-
ver o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses
metaindividuais relativos à infância e juventude (Art. 201, inciso V),
bem como, em relação aos interesses individuais indisponíveis, a legiti-
midade para propor medidas de proteção a crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade (Art. 101) e para propor ação judicial de
aplicação de medidas socioeducativas a adolescentes que praticam atos
infracionais (Art. 112), que pode ser o abrigamento compulsório.

A respeito do tema merece destaque a recente Lei nº 12.594, de
18 de janeiro de 2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendi-
mento Socioeducativo (Sinase), regulamentando de maneira mais
detalhada a execução das medidas socioeducativas do adolescente
infrator, com procedimentos, planos individuais de atendimento (PIA)
e direitos específicos, tudo sob a fiscalização do Ministério Público.

Em linguagem mais aproximada do setor saúde, o Estatuto do Ido-
so (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003) inclui a “internação” na
atenção integral à saúde do idoso, ao lado do atendimento domiciliar
(Art. 15, inciso IV), mas as medidas de proteção a idosos em situação
de risco abrangem o “abrigo em entidade” e o “abrigo temporário”
(Art. 45, incisos V e VI), hipóteses de abrigamento compulsório.

O Estatuto do Idoso também concedeu ao Ministério Público a
legitimidade para instaurar inquérito civil e ajuizar ação civil pública

O PODER PÚBLICO NAS INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS E NOS ABRIGAMENTOS COMPULSÓRIOS



MEDIDA DE SEGURANÇA – UMA QUESTÃO DE SAÚDE E ÉTICA

73

para defender os interesses dos idosos em situação de vulnerabilida-
de, além de legitimidade para determinar ou requerer ao Poder Judi-
ciário diversas providências de proteção específica a idoso que tenha
seus direitos ameaçados ou violados, como ações de alimentos e in-
terdição total ou parcial (Art. 74, incisos I e II), e medidas protetivas
que incluem o abrigamento temporário ou definitivo em entidades de
atendimento (art. 45, incisos V e VI), cuja fiscalização também lhe
compete (Art. 52).

A Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, que ficou conhecida
como Lei Maria da Penha, por sua vez, fala em abrigo ou “local segu-
ro” que se deve disponibilizar para a mulher e seus dependentes quan-
do houver risco de vida (Art. 11, inciso III), e em política pública que
deve conter “casas-abrigos” para as vítimas de violência doméstica e
familiar (Art. 35, inciso II). Os fatos indicativos de violência devem
ser comunicados imediatamente ao Ministério Público para a promo-
ção de medidas protetivas de urgência (Art. 18, inciso III), podendo o
órgão ministerial requisitar força policial e serviços de saúde, educa-
ção e assistência social, e vistoria dos estabelecimentos públicos e pri-
vados de atendimento à mulher, sempre que necessário, bem como
instituir um cadastro dos casos de violência doméstica e familiar con-
tra mulher (Art. 26, incisos I, II e III).

Para o Direito, portanto, o termo “abrigamento compulsório”,
que também pode ser chamado de abrigo, casa-abrigo, acolhimento,
internação, etc., não designa o ato médico de internação psiquiátri-
ca, ao menos em princípio. Trata-se de medida judicial que obriga
pessoas em situação de vulnerabilidade, como crianças, adolescen-
tes, idosos e mulheres vítimas de violência, a ingressarem em estabe-
lecimentos de assistência social (moradia, alimentação, educação,
proteção a violência, etc.), típicos da Política Nacional de Assistência
Social. Para a Assistência Social, aliás, abrigo é um “serviço de alta
complexidade, sob as mais variadas denominações: casa Lar, Repú-
blica, Casa de Passagem, Família Acolhedora, que garantem prote-
ção íntegra” (Ferreira, p. 161).
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O caráter compulsório do abrigamento, manifesto por estar ausen-
te o consentimento do indivíduo, exige ordem judicial a ser prolatada
em devido processo legal, nos casos excepcionais previstos na lei. Ge-
ralmente solicitada em ação ajuizada pelo Ministério Público, a medi-
da de proteção social depende sempre de processo com a intervenção
fiscalizatória do órgão ministerial, sob pena de nulidade (Art. 84, CPC).

Situação bem diversa é a internação psiquiátrica determinada pelo
juiz, em ação própria ou incidentalmente em um processo que trata de
demanda diversa (ação de interdição, com pedido posterior de interna-
ção psiquiátrica, ação penal cuja inimputabilidade de agente criminoso
leva à absolvição e aplicação de medida de segurança de internação,
etc.), bem como, o abrigamento compulsório cuja restrição da liberdade
de locomoção ocorre para o tratamento de sofrimento psíquico.

Ambas as hipóteses são definidas pela Lei nº 10.216, de 6 de abril
de 2001, que redirecionou o modelo de assistência em saúde mental
do país e é a carta dos direitos dos portadores de transtornos men-
tais, como internação compulsória (Art. 6º, inciso III).

Por vezes, principalmente quando a internação psiquiátrica com-
pulsória é determinada incidentalmente em um processo, os operado-
res do direito não atentam para isso, que não traduz mero problema
de nomenclatura jurídica: a Lei 10.216/2001 estabeleceu um regime
jurídico próprio de “proteção das pessoas acometidas de transtorno
mental” (Art. 1º), expressão ampla que abrange qualquer tipo de sofri-
mento psíquico, com direitos fundamentais a serem garantidos “nos
atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza” (Art. 2º).

A legislação brasileira prevê diversas hipóteses de internação psi-
quiátrica compulsória, apesar de não fazer referência expressa à ex-
pressão “internação psiquiátrica compulsória”, como se pode depre-
ender de alguns exemplos:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
“Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no Art.
98, a autoridade competente poderá determinar, dentre ou-
tras, as seguintes medidas:

O PODER PÚBLICO NAS INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS E NOS ABRIGAMENTOS COMPULSÓRIOS



MEDIDA DE SEGURANÇA – UMA QUESTÃO DE SAÚDE E ÉTICA

75

V – requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiá-
trico, em regime hospitalar ou ambulatorial;
VI – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio,
orientação e tratamento de alcoólatras e toxicômanos”;
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade
competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
VII – qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
§3º. Os adolescentes portadores de doença ou deficiência men-
tal receberão tratamento individual e especializado, em local
adequado às suas condições”.

ESTATUTO DO IDOSO
Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43,
o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento da-
quele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:
III – requisição para tratamento de sua saúde, em regime am-
bulatorial, hospitalar ou domiciliar;
IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio,
orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas líci-
tas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência
que lhe cause perturbação;”

LEI Nº 12.594, DE 18 DE JANEIRO DE 2012
Art. 60.  A atenção integral à saúde do adolescente no Sistema
de Atendimento Socioeducativo seguirá as seguintes diretrizes: 
III - cuidados especiais em saúde mental, incluindo os relacio-
nados ao uso de álcool e outras substâncias psicoativas, e aten-
ção aos adolescentes com deficiências; 
Art 64.  O adolescente em cumprimento de medida socioedu-
cativa que apresente indícios de transtorno mental, de defici-
ência mental, ou associadas, deverá ser avaliado por equipe
técnica multidisciplinar e multissetorial.
§ 7o  O tratamento a que se submeterá o adolescente deverá
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observar o previsto na Lei no 10.216, de 6 de abril de 2001,
que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portado-
ras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial
em saúde mental. 

Em texto anterior, tivemos a oportunidade de afirmar que “o pará-
grafo único do Art. 2º da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que
elenca  os direitos dos portadores de transtornos mentais, vem sendo
reiteradamente descumprido pelas autoridades em casos de interna-
ção de adolescentes, internação psiquiátrica de idosos, internação inci-
dental em interdições, medidas de segurança e internações psiquiátri-
cas compulsórias em geral. Em qualquer hipótese, é preciso lembrar, ‘a
internação (...) só será indicada quando os recursos extra-hospitalares
se mostrarem insuficientes’ (Art. 4º, caput) e com base em ‘laudo médi-
co circunstanciado que caracterize os seus motivos’(Art. 6º, caput), de-
vendo o Ministério Público ser comunicado de sua imposição e da res-
pectiva alta em setenta e duas horas, quando involuntária (Art. 8º,
§1º). Internação sem a observância destes requisitos legais e não tendo
por objetivo a reinserção social do paciente ( leia-se: internação psiqui-
átrica é em princípio temporária e seus passos devem ser decididos por
laudo médico bem fundamentado) é prisão ilegal e viola princípios
básicos da Bioética e do Biodireito” (Mapelli Jr, p. 40).

Felizmente, o Art. 64 da recente Lei 12.594/2012 faz referência
expressa ao modelo de assistência em saúde mental do Brasil, deter-
minando a avaliação por equipe multidisciplinar de adolescente com
indícios de transtorno mental e deficiência mental, para inserção em
tratamento que “deverá observar o previsto na Lei no 10.216, de 6 de
abril de 2001” (§7º).

O que não se pode perder de vista, em hipótese alguma, é que o
paradigma é o da excepcionalidade da internação psiquiátrica, seja
ela voluntária, involuntária ou compulsória (Art. 6º, p. único, I, II e III
da Lei 10.216/2001), admissível somente se presentes os seguintes
requisitos legais: a) constatação de que os “os recursos extra-hospita-
lares” disponíveis “se mostra(m) insuficientes” (Art. 4º, caput); b)
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“laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos” (Art.
6º, caput), a ser emitido por médico com registro no Conselho Regio-
nal de Medicina do Estado onde se situa o estabelecimento (Art. 8º,
caput); c) projeto terapêutico interdisciplinar e individualizado que
garanta a assistência integral do paciente (médicos, psicólogos, assis-
tentes sociais, terapeutas corporais, atividades de lazer e outras), des-
caracterizando a instituição como meramente asilar (Art. 4º, §§2º e
3º), e d) “finalidade permanente” de “reinserção social do paciente
em seu meio” (Art. 4º, §1º).

Estes elementos expressos em lei, aliás, refletem exatamente um
direito fundamental, já que intimamente ligado à dignidade da pes-
soa humana. Com efeito, todas as regras têm por finalidade a prote-
ção da pessoa portadora de transtorno mental. Dado o indiscutível
caráter protetivo, somente com a presença de todos os requisitos é
que se poderá admitir validamente a internação psiquiátrica. Do con-
trário, o Poder Público (leia-se: a Administração Pública e todos os
órgãos públicos, inclusive o Judiciário) não cumpre o papel a si ou-
torgado pela Constituição Federal.

Quando a internação psiquiátrica for voluntária, o médico deve
verificar se as condições clínicas do paciente permitem a livre mani-
festação de seu pensamento, bem como elaborar adequadamente o
Termo de Consentimento Livre Esclarecido, cujo modelo consta do
Anexo da Portaria MS/GM nº 2.391, de 26 de dezembro de 2002.
Recebendo notícia de possíveis maus-tratos, que pode chegar por meio
de atendimento ao público ou representação do paciente e/ou outro
interessado, o Promotor de Justiça deverá investigar o fato e solicitar
para análise o termo de consentimento; em vistoria in loco, muitas
vezes em parceria com órgãos públicos de fiscalização como as Vigi-
lâncias Sanitárias e o Conselho Regional de Medicina, poderá anali-
sar outros casos individuais e tomar providências para a adequada
prestação das ações e serviços de saúde mental.

Esgotados os recursos extrahospitalares para o tratamento (frequen-
temente medicamentoso, com vínculo em CAPS ou ambulatórios) ou o
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manejo do paciente psiquiátrico grave, que deve partir de uma abor-
dagem multidisciplinar para a adoção de uma proposta específica para
cada caso (modelo adesão/manutenção/reabilitação psicossocial, in
Sanches, Uchida e Tamai, p. 16), o médico pode decidir pela interna-
ção psiquiátrica involuntária, quando impossível a obtenção do consen-
timento livre e esclarecido do doente. Nesse caso, porém, é preciso que
elabore um laudo com a descrição minuciosa dos motivos justificado-
res da internação (leia-se também: da restrição da liberdade), a ser ar-
quivado na instituição, bem como cuide para que seja feita a comuni-
cação da internação ao Ministério Público Estadual em 72 (setenta e
duas) horas, pelo responsável técnico do estabelecimento, devendo o
mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta (Art. 8º,
§1º, da Lei 10.216/2001). O Anexo da já referida Portaria MS/GM nº
2.391/2002 contém os modelos da Comunicação de Internação Psi-
quiátrica Involuntária ao Ministério Público e da Alta do Paciente.

No Estado de São Paulo, o Ministério Público instituiu um siste-
ma online para receber as comunicações de internações involuntárias
e as altas, o que agilizou os procedimentos e vem permitindo um aper-
feiçoamento de suas atividades fiscalizatórias, hoje um importante
cadastro informatizado de dados.

É claro que, à semelhança da hipótese anterior, o Ministério Pú-
blico irá fiscalizar os casos individuais de internação psiquiátrica
involuntária e, também, as condições de assistência de saúde men-
tal dos estabelecimentos, para coibir eventuais condutas ilícitas e
garantir os direitos fundamentais dos pacientes, muitas vezes por
meio de vistoria in loco.

A fiscalização individualizada quando a internação psiquiátri-
ca for compulsória ocorre nos próprios autos do processo, sendo pos-
sível, sempre que necessária, uma investigação mais abrangente
acerca das condições das instituições onde os portadores de trans-
tornos mentais estão internados.

Vale registrar que, no exercício de seu poder de vistoriar os esta-
belecimentos de saúde mental, que em São Paulo recebeu a atenção
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do Manual de Atuação Funcional de 2010 (Art. 442, p. único e 445,
p. único), em geral a preocupação inicial do Promotor de Justiça é
com a regularidade da instituição (alvará da vigilância sanitária, re-
gistro no órgão competente como o Cremesp, etc.) e a observância da
legislação sanitária que trata do serviço de internação visitado (Hos-
pital-Dia, Hospital Geral ou Hospital Especializado).

Recebem especial atenção o projeto terapêutico, que deve ser
interdisciplinar e garantir os direitos fundamentais dos portadores
de transtornos mentais, as condições mínimas para a assistência
digna aos internos, a viabilização nos procedimentos internos e ex-
ternos da Política Nacional de Humanização do SUS (Humaniza-
SUS), e os meios pelos quais se pretende encaminhar os pacientes
para a alta e a reinserção social, objetivo final do regime jurídico
instituído pela Lei 10.216/2001.

Em última análise, o órgão do Ministério Público verificará o cum-
primento pelo estabelecimento e pelos profissionais de saúde da Lei
10.216/2001 e outras normas sanitárias aplicáveis, bem como o respei-
to ao direito à saúde mental, pois, ainda que seja necessária uma inter-
nação psiquiátrica involuntária ou compulsória, “não se trata de de-
fender ou não a internação involuntária, que deve ser utilizada sem-
pre que necessária com o intuito de ajudar a paciente e sua gestação
(neste caso, exemplificando com mulheres gestantes dependentes de
crack), mas de se pensar o que ainda precisa ser criado e estruturado
em termos de saúde pública para que esse tipo de indicação se torne
cada vez mais improvável” (Moreira, Mitsuhiro e Ribeiro, p. 560).

A questão dos inimputáveis (e semi-imputáveis)
e o equívoco de algumas decisões
Dentre as diversas modalidades de internação (para proteção de

crianças, adolescentes ou idosos, interdição civil ou medida de segu-
rança para agentes inimputáveis ou semi-reponsáveis que praticam
crimes), o importante é que, estando presente qualquer transtorno
mental, por mínimo que seja, é indispensável a observância restrita
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da Lei 10.216/2001, por corresponder à norma de proteção das pes-
soas portadoras de tais transtornos.

Havendo, por exemplo, um caso em que se está analisando a de-
cretação de medida de segurança prevista no Código Penal contra o
inimputável, e sendo este portador de transtorno mental, há que con-
jugar a norma penal com a lei protetiva em questão. A aplicação iso-
lada do Código Penal, em tal caso, fere frontalmente os direitos dos
portadores de transtornos mentais e, consequentemente, traduz-se
em ato inconstitucional, já que não se respeita a dignidade da pessoa
humana, principio constitucional inserto nos direitos fundamentais.

O mesmo se diga quanto a um adolescente. Sendo portador de
transtorno mental, as regras Estatuto da Criança e do adolescente
devem ser aplicadas em conjunto com as normas das Leis 10.216/01
e 12.594/2012. Os três diplomas legais trazem direitos e garantias
aos adolescentes, de total indisponibilidade.

Além da aplicação escorreita das leis, verifica-se de plano que a
excepcionalidade da internação é mandamento que deve ser obser-
vado em todos os casos nos quais se tenha por sujeito pessoa porta-
dora de transtorno mental, independentemente se a lei a ser aplicada
ao caso é civil ou criminal.

Outro ponto importante: não há, no ordenamento jurídico brasilei-
ro, internação permanente, perpétua. Note-se que o art. 5º da Lei 10.216/
2001 adota especial proteção para o caso de pessoa que está há muito
tempo internada. Determina que lhe seja endereçada “política especifi-
ca de alta planejada”. Vale dizer, não se admite que a internação seja
eterna. Sempre que o elemento tempo estiver se ampliando em demasia,
devem-se promover ações prontas e eficazes no intuito de se buscar a
alta do paciente. Inadmissível, portanto, a internação perpétua.

Há outro item de suma importância para a aplicação correta dos
princípios e regras que protegem as pessoas portadoras de transtornos
mentais: as garantias processuais. Estando o caso sob os cuidados do
Poder Judiciário, é imprescindível que ao sujeito de direitos seja entre-
gue todo o aparato legal e constitucional previsto para sua proteção.
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A soma de todos esses fatores (incidência da Lei 10.216/2001, ine-
xistência de perpetuidade e aplicação das garantias processuais), além
de outros cuja narrativa tornaria este trabalho muito extenso, faz sur-
gir a necessidade dos aplicadores do Direito se esforçarem no sentido
de compreender que a internação é, de fato, excepcional. Somente em
casos mais graves, e ainda assim com a estrita observância dos princí-
pios e regras de Direito, é que se pode admitir a internação compulsó-
ria determinada pelo Poder Judiciário. Caso contrário, não estando
presentes a excepcionalidade e a referida observância, a internação
compulsória torna-se abusiva, porque inconstitucional e ilegal.

Julgamentos equivocados estão surgindo com relação ao deno-
minado “indulto de natal”. De competência do Presidente da Repú-
blica (Art. 84, XII, da CF), o indulto pode ser compreendido, resumi-
damente, como um benefício coletivo de extinção ou comutação da
pena imposta aos criminalmente condenados, mediante a presença
de determinados requisitos. Atualmente chama-se de indulto indivi-
dual o que se denominava graça, benefício pessoal endereçado a de-
terminado condenado. Como a Constituição Federal não previu a
figura da graça, constante da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/
1984), houve a adaptação de nomenclatura.

Por tradição do Direito brasileiro, o indulto somente era concedi-
do para condenados a penas privativas de liberdade. A partir de 2008
houve uma modificação importante nesse contexto, ocasião em que
os decretos presidenciais passaram a permitir o indulto aos sentenci-
ados em medidas de segurança. Como exemplo, foram editados os
Decretos 6.076/2008 e 7.046/2009.

Aos portadores de transtorno mental que comentem ilícitos pe-
nais, a reprimenda estatal é a medida de segurança, já que considera-
dos inimputáveis ou semi-imputáveis. O Código Penal (Art. 96) traz
duas modalidades de medidas de segurança: a) internação em hospi-
tal de custódia e tratamento psiquiátrico e b) tratamento ambulatorial.

Sendo o indulto causa de extinção da pena imposta, todos os efei-
tos da sentença penal são extintos, não podendo mais o juiz criminal
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operar a partir da concessão do indulto. Ocorre que, para o caso de
alguns portadores de transtorno mental, ainda resta a questão de sua
periculosidade, inerente à patologia que o acomete.

Em tais casos, têm surgido decisões judiciais concessivas do in-
dulto que, sem qualquer observância à Lei 10.216/2001, simplesmen-
te determinam a internação do sentenciado em hospitais psiquiátri-
cos comuns, da rede pública de saúde. Toma-se por fundamento,
apenas e somente, laudos que confirmam a não cessação da periculo-
sidade do sentenciado e a necessidade de continuidade de interna-
ção, ou, por vezes, sequer existe laudo circunstanciado a respeito.

Embora, a princípio, tais decisões aparentem acerto, notadamen-
te se consideradas como protetoras da sociedade em geral, não há
como se olvidar que a internação do portador de transtorno mental
possui regramento próprio e que, por consequência, a inobservância
da legislação de regência leva à ilegalidade da decisão proferida.

O mais grave se traduz na ausência de prazo para a internação
determinada em tais decisões. Do teor dos julgados se verifica que a
internação nos “hospitais comuns” será perpétua, permanentemente
definitiva, na medida em que a atividade jurisdicional criminal que de-
termina a internação cessa nesse exato momento e dificilmente será pos-
sível se atestar o fim da periculosidade do indivíduo posteriormente.

Tal proceder atinge frontalmente os direitos dos portadores de
transtorno mental, já que a Lei 10.216/01 traz uma série de requisi-
tos para a internação dos pacientes. Pela leitura de seu texto, facil-
mente se denota que a internação compulsória – a determinada por
juiz – é a ultima ratio. Vale dizer, deve-se observar uma ordem crono-
lógica de tratamento, que se inicia no ambulatório, passando depois
pela internação voluntária (a pedido do paciente), pela involuntária
(sem seu consentimento e a pedido de terceiro) e, por fim e somente
em último caso, pela internação compulsória.

O mais grave que se extrai do ocorrido é que, conforme mencio-
nado, o ordenamento jurídico brasileiro não permite a internação por
tempo indeterminado. De fato, o Art. 5º da Lei 10.216/02 traz regra
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em sentido diametralmente oposto, ou seja, a de que se deve buscar a
alta do paciente, pelos melhores meios possíveis, sempre que o tempo
de internação tornar-se extenso. Decisão judicial que, por seus fun-
damentos, transforma a internação psiquiátrica em medida definiti-
va, também se reveste de ilegalidade. Mais: está eivada de inconstitu-
cionalidade, haja vista ferir a dignidade da pessoa humana.

Pecam tais decisões, ainda, pela inobservância de garantias pro-
cessuais. A todos, sem exceção, são garantidos a ampla defesa e o
contraditório. Tais direitos estão expressos no texto constitucional (Art.
5º, LV, da CF) e são fundamentais. A Carta da República, ao estatuir
que todos são iguais perante a lei (Art. 5º, caput), está a indicar de
modo induvidoso que a ampla defesa e o contraditório não estão ex-
cluídos dos direitos dos portadores de transtorno mental.

O magistrado que, ao conceder o indulto, determina o encami-
nhamento do paciente para internação, sem que lhe oportunize o
direito de defesa, age contrariamente à ordem jurídica nacional. E
não serve de fundamento, como consta de certas decisões, o fato de
haver laudo atestando a periculosidade do agente. Este é laudo de
cessação de periculosidade que não se confunde com o laudo médico
circunstanciado que deve indicar os motivos do ato médico extremo
(Art. 6º, caput, da 10.216/2001). Isolado, aliás, o requisito da pericu-
losidade social jamais poderia ter força jurídica suficiente para a de-
terminação de internação psiquiátrica para tratamento, obviamente
de caráter civil, por juiz criminal.

É de se observar, ainda, que os decretos presidenciais retro men-
cionados não preveem a internação compulsória como substitutivo
da medida de segurança. Configura-se, também por isso, a ilegalida-
de da decisão que promove tal conversão.

As políticas públicas de saúde e a legislação protetora dos porta-
dores de transtorno mentais não permitem que a internação se dê ten-
do por base somente a periculosidade de determinada pessoa. Todas
as regras devem ser rigorosamente observadas. Some-se a isto a excep-
cionalidade da internação compulsória e a inexistência de perpetuidade.
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Conclusões
O Estado Democrático de Direito, em sua mais fiel concepção,

protege a pessoa humana. Qualquer ato do Poder Público somente
será válido e eficaz se respeitados, de modo rigoroso, todos os direitos
e garantias fundamentais, mormente a dignidade da pessoa huma-
na, a ampla defesa e o contraditório.

Além das normas constitucionais, há uma série de instrumentos
legais de hierarquia inferior que tutela os direitos dos portadores de
transtorno mental. A atividade pública, em todos os seus segmentos,
deve fiel observância à legalidade, que também é exigência constitu-
cional. Qualquer ação, seja de que poder constituído for, que não
observe a estrita legalidade, torna-se inconstitucional.

O indulto concedido a um sentenciado a medida de segurança
que apresente transtorno mental, não pode ser convertido automati-
camente em internação compulsória, posto que é imperiosa a obser-
vâncias das regras próprias que protegem tal pessoa, sob pena de
ilegalidade da decisão. A ilegalidade surge, ainda, pelo fato de que o
decreto que concede o indulto não prevê a conversão da medida de
segurança em internação a ser decretada pelo juiz. Ademais, há que
se observar a ampla defesa e o contraditório, não sendo lícito a qual-
quer autoridade que converta a medida de segurança em internação
comum sem dar oportunidade para que o paciente se manifeste a
respeito (por si ou por seu representante legal).

Por não existir, em nosso país, internação perpétua, qualquer
decisão judicial neste sentido, ainda que afirme tratar-se de “abriga-
mento compulsório”, reveste-se de ilegalidade. Uma vez preenchidos
os requisitos autorizadores da internação psiquiátrica compulsória,
em processo judicial com estrita observância aos comandos legais das
normas protetoras dos portadores de transtorno mental, somente terá
validade a decisão judicial que respeite a temporalidade da interna-
ção e a “finalidade permanente” de “reinserção social do paciente
em seu meio” (Art. 4º, §1º, da Lei 10.216/2001).

Sendo a internação a ultima ratio, o Poder Público, por meio das
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políticas públicas, dos médicos credenciados e do Poder Judiciário, não
deve medir esforços no sentido de alcançar outros meios para o trata-
mento da pessoa, posto serem estes os mais adequados à dignidade da
pessoa humana, ao passo que aquela se traduz em inexorável exceção.



86

Referencias Bibliográficas

Alves LCA, coordenador. Ética e Psiquiatria. São Paulo: Conselho Regional de Medicina de
São Paulo - CREMESP; 2007.

Dallari D A. Elementos de Teoria Geral do Estado. 29. ed. São Paulo: Saraiva; 2010.

Ferreira EDS. Liberdade Assistida no Estatuto da Criança e do Adolescente: aspectos da
luta pela implementação de direitos fundamentais. São Paulo: FAPESP, EDUC; 2010.

Lima MGA,  coordenador. Avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Esta-
do de São Paulo. São Paulo: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
– CREMESP; 2010.

Mapelli Júnior R. Novos Desafios para as Políticas Públicas de Saúde Mental no Brasil.
Revista Jurídica Consulex. 2010;(320).

Mapelli Júnior R, Coimbra M, Matos YAPS. Direito Sanitário. São Paulo: Ministério Público
do Estado de São Paulo/Imprensa Oficial do Estado; 2012.

Mapelli Júnior R, Mendes LA, Lima MGA. Legislação e Atendimento Psiquiátrico, em
Psiquiatria Clínica. Miguel EC, Gentil V, Gattaz WF, editores. São Paulo: Manole; 2011,
Seção VIII, cap. 139.

Manual de Atuação Funcional dos Promotores de Justiça do Estado de São Paulo. São
Paulo: Ministério Público do Estado de São Paulo/Associação Paulista do Ministério
Público (APMP), 2010.

Moreira MM, Mitsuhiro SS, Ribeiro M. O consumo de crack durante a gestação. In: Ribeiro
M, Laranjeira R, organizadores. O Tratamento do Usuário de Crack. 2. ed. Porto Ale-
gre: Artmed; 2012.

Nunes Júnior VS. A Cidadania Social na Constituição de 1988 – Estratégias de Positivação
e Exigibilidade Judicial dos Direitos Sociais. São Paulo: Editora Verbatim, 2009.

Godinho RR. A admissibilidade da tutela jurisdicional e a efetividade dos processos envol-
vendo políticas públicas. In: Vilella  P, coordenadora. Ministério Público e políticas
públicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris; 2009.

Sanches M, Uchida RR, Tamai S, organizadores. Manejo do Paciente Psiquiátrico Grave.
São Paulo: Roca; 2009.

Santos ALC. Elementos de Filosofia Constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado;
2009.

Justen Filho M. Direito Administrativo. Belo Horizonte: Editora Fórum; 2012.

O PODER PÚBLICO NAS INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS E NOS ABRIGAMENTOS COMPULSÓRIOS



MEDIDA DE SEGURANÇA – UMA QUESTÃO DE SAÚDE E ÉTICA

87

Os transtornos psiquiátricos representam um crescente ônus ao sis-
tema de saúde. Eles são responsáveis por 14% da “carga global de doen-
ça”, destacando-se entre as patologias os transtornos mentais decorren-
tes do uso de substâncias psicoativas, a depressão com sua natureza
crônica e, muitas vezes, incapacitante, e as psicoses, síndromes associa-
das a importante quebra do teste de realidade” (Murray e cols, 2010).

Esse contexto impõe novos desafios à saúde pública e levanta a dis-
cussão sobre a reforma do modelo de assistência psiquiátrica, que deve
ser embasada em conhecimentos científicos, na pesquisa e na prática
clínica, em oposição a interpretações ideológicas e impressionistas dos
fenômenos psíquicos e do funcionamento mental. A fronteira entre saú-
de e doença pode ser traçada com confiabilidade em expressivo número
de situações clínicas, por meio de metodologia reconhecida e comprova-
da. Assim, constituem tarefas da psiquiatria a investigação, prevenção,
tratamento e reabilitação de indivíduos e grupos humanos portadores
de transtornos mentais, nessa condição não se incluindo o eufemístico
“sofrimento psíquico”, fenômeno universal inerente à condição huma-
na e que nada tem a ver com doença ou enfermidade mental.

Neste capítulo, far-se-á breve histórico da reforma da atenção
psiquiátrica no Brasil e de alguns de seus reflexos, inclusive o da cri-
minalização do doente mental.

A reforma da atenção psiquiátrica e a
criminalização do doente mental

José Geraldo Vernet Taborda,
Lisieux E. de Borba Telles e Gabriela de Moraes Costa

5
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A reforma da atenção psiquiátrica
e o novo modelo de assistência
O grande movimento internacional pela reforma da atenção psi-

quiátrica (RAP) não poderá ser bem compreendido sem que se exa-
mine o contexto histórico e político no qual ocorreu e que, até certo
ponto, o justificava.

A RAP no Brasil é o resultado da implementação de um projeto
político do Instituto Mario Negri, de Milão, Itália; este projeto vem sen-
do executado entre nós, etapa por etapa, desde 1978, por um mesmo
grupo político sob a liderança do Instituto Franco Basaglia, do Rio de
Janeiro; desde 1985, esse grupo ocupa postos-chaves no Ministério da
Saúde brasileiro, em posição privilegiada para fazer preponderar seus
interesses; o objetivo maior é o de implementar no Brasil, de fato, a lei
italiana de RAP (Lei nº 180), mais conhecida como Lei Basaglia.

Além dessas duas instituições – Instituto Mario Negri, de Milão, e
Instituto Franco Basaglia, do Rio de Janeiro – e de seus dirigentes, é
personagem de destaque na RAP brasileira a Revolução Sandinista
da Nicarágua, pois o modelo adotado para a atenção psiquiátrica no
Brasil foi o utilizado naquele país centro-americano durante o perío-
do de consolidação da tomada do poder pelos revolucionários.

As raízes próximas da RAP remontam aos grandes acontecimen-
tos políticos que sacudiram o mundo a partir de 1968. Num plano mais
amplo, estava-se no auge da guerra fria e as potências líderes globais
encarniçavam-se nos campos do Vietnã. O mundo ocidental passava
por rápida e drástica modificação de costumes, favorecida pelo novo
padrão musical, pela invenção da pílula anticoncepcional, pela inten-
sificação do uso de drogas e sob o refrão simpático do “é proibido proi-
bir”. Essa agitação cultural tinha como catalizador a indignação das
gerações jovens com a guerra no sudeste asiático, pois eram eles que
estavam sendo mandados para os campos de batalha e morte. Era a
geração do “Paz e Amor” e do “Faça amor, não faça a guerra”.

Os partidos comunistas ocidentais e as correntes de esquerda,
por sua vez, estavam em crise de identidade – o que exigia mudanças
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de paradigma para se adaptarem aos novos tempos – pois a rigidez
dogmática stalinista não se coadunava com os novos ares, máxime
que era muito difícil criticar a Guerra do Vietnã e defender a liberda-
de de expressão e, ao mesmo tempo, apoiar os tanques que sufoca-
ram a Primavera de Praga.

Surge, então, em alguns países europeus – Itália, Espanha e França
inicialmente – uma versão “democrática” do comunismo, o euroco-
munismo. O que pretendiam, em síntese, os neocomunistas, era man-
terem-se na liderança das lutas populares – permanecendo com o
monopólio das boas causas – sem incorrerem no desgaste de serem
acusados de inimigos das liberdades e direitos humanos. Assim, onde
houvesse alguém sendo pretensamente explorado, onde houvesse um
novo direito a ser pleiteado, lá estavam esses grupos políticos como
seus defensores de primeira ordem.

E o que tem a ver a RAP no Brasil com isso?
Duas décadas após, em 1995, Paulo Amarante, figura de desta-

que do Instituto Franco Basaglia, em seu “Loucos pela Vida: a Traje-
tória da Reforma Psiquiátrica no Brasil”, responde a essa questão es-
clarecendo que “a luta pelo louco inseria-se na estratégia de luta ge-
ral da sociedade (pela mulher, índio, negro, homossexual, etc)”. Ou
seja: a verdadeira razão da “luta pelo louco” é que fazia parte de um
projeto político mais amplo que buscava uma radical mudança na
estrutura social vigente.

As bases ideológicas da RAP brasileira remontam, pois, ao eu-
rocomunismo em geral e ao Partido Comunista Italiano (PCI) em
especial, os quais adotaram os postulados libertários de psiquiatras
e teóricos americanos e ingleses filiados à chamada antipsiquiatria.
Na Itália, a mais importante expressão dessa corrente foi Franco
Basaglia, grande inspirador da lei italiana que leva seu nome. Se-
gundo Jones e colaboradores (1991), “A contribuição de Basaglia
foi basicamente ideológica derivada do pensamento de Laing, Coo-
per, Marcuse, Sartre, Heidegger e outros. (...) Ela foi também forte-
mente política – uma abordagem euromarxista baseada na crença
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de que os pacientes em um hospital psiquiátrico eram sujeitos à
opressão capitalista (...)”. Basaglia era um psiquiatra de forte atua-
ção política junto à Sinistra Indipendente, partido político que atua-
va em íntima associação com o PCI, sendo que sua esposa, Franca
Ongaro, senadora por aquela agremiação, foi quem apresentou seu
projeto de lei ao parlamento italiano.

Os companheiros de Basaglia, em terras de Itália, são todos hoje
figuras históricas da RAP brasileira: Franco Rotelli, Robert Castel,
Felix Guattari, Ernesto Venturini e o mais importante de todos, Bene-
detto Saraceno, até março de 2010 diretor do Departamento de Saú-
de Mental e Dependência a Substância da Organização Mundial de
Saúde (OMS).

Saraceno é oriundo de rica e tradicional família milanesa filiada
ao PCI. Seu tio paterno, inclusive, era senador por este partido. Estu-
dou medicina em Milão e psiquiatria em Parma. Foi diretor, por dez
anos, de um certo Laboratório de Epidemiologia e Psiquiatria Social
do Instituto Mario Negri, de Milão, entidade que promoveu um Pro-
jeto de Saúde Mental para a América Latina, cujos campos de expe-
riência ocorreram na Nicarágua e no Brasil. O Instituto Mario Negri
foi fundado em 1961, seguindo disposições testamentárias de Mario
Negri, rico joalheiro de Milão, com profundas preocupações sociais.

Saraceno que, em Milão, já havia tornado o Instituto Mario Negri
um Centro Colaborador da OMS, terminou sendo nomeado para o
cargo de Diretor de Saúde Mental e Dependência a Substância da
OMS. Dessa forma, tornou-se figura primordial para o desenvolvi-
mento do Projeto do Instituto Mario Negri na América Latina, pois
tinha fácil acesso à Organização Panamericana de Saúde (OPS) e aos
governos latino-americanos.

Retornemos à década de 1970. Enquanto na Itália, nos principais
países europeus e nos Estados Unidos, os grupos de esquerda (parti-
dos comunistas e seus aliados) buscavam adaptar-se aos novos tem-
pos, na América Latina a situação era outra: a maioria dos países
estava submetida a regimes militares ditos “de direita”, atrelados
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ideologicamente ao bloco liderado pelos Estados Unidos. Nesta re-
gião do planeta, a bandeira dos direitos humanos era uma bandeira
“de esquerda”, posto que a opressão provinha “da direita”. Tratava-
se de uma grande ironia da história, pois esses valores haviam sido
revitalizados pela administração Carter numa tentativa de pressio-
nar o anacrônico império soviético no mais forte de seus pilares, o da
repressão e controle social.

Assim, a luta pelos direitos humanos tornou-se um instrumento
de militantes comunistas e seus aliados naturais, um amplo espectro
de grupos políticos que congregavam socialistas, liberais, religiosos,
ecologistas, feministas e quejandos, tanto na Europa, quanto na Amé-
rica Latina. Dentre suas lutas estava a do resgate da cidadania dos
doentes mentais, submetidos à “opressão capitalista” pelo establish-
ment psiquiátrico.

Nesse contexto, em 1973, em Bolonha, a cittá rossa, assim conheci-
da pelas sucessivas administrações comunistas ao longo de décadas,
foi lançado o Manifesto do Movimento da Psiquiatria Democrática,
cujo objetivo era a “desconstrução” do aparato manicomial e dos hos-
pitais psiquiátricos em geral, pois, segundo esses militantes, “mesmo
as propostas mais ousadas de transformação manicomial não eram
mais que contemporizações”. Assim, pretendia-se negar a instituição
psiquiátrica em seu “conjunto de aparatos científicos, legislativos, ad-
ministrativos, de códigos de referência cultural e de relações de poder”
(Amarante, 1990). Em suma: exterminar a psiquiatria.

Alguns anos após, em 1978, na cidade de Alma-Ata, Casaquistão, à
época uma república socialista integrante da União Soviética, sob o pa-
trocínio da Organização Mundial de Saúde elaborou-se a famosa Decla-
ração que sugere aos governos que aloquem preferentemente os recur-
sos disponíveis para atenção primária. Com esse último empurrão, os
militantes italianos logram promulgar, no mesmo ano, sua lei de RAP, a
famosa Lei nº 180 (Lei Basaglia). Apesar de extremamente conhecida,
deve-se dar destaque ao trecho do artigo 7º, a seguir, que sintetiza toda
sua filosofia política: “(...) É em todos os casos vedado construir novos
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hospitais psiquiátricos, utilizar aqueles atualmente existentes como divi-
sões especializadas em psiquiatria em hospitais gerais, instituir nos hos-
pitais gerais divisões ou secções de psiquiatria e utilizar como tais divi-
sões ou secções neurológicas ou neuropsiquiátricas”.

A experiência italiana revelou-se um desastre social, como bem o
denunciou Palermo e colaboradores (1991) ao estudar alguns de seus
efeitos entre 1978 a 1983: aumentos de 58% nas internações em ma-
nicômios judiciários; de 44% das mortes devidas a transtornos men-
tais; e de 19% dos suicídios por transtornos mentais.

Naquele mesmo ano, 1978, o Instituto Brasileiro de Psicanálise de
Grupos e Instituições (IBRAPSI), promoveu um congresso na cidade
do Rio de Janeiro para o qual foram convidados “as 14 figuras mais
importantes do mundo, representantes da politização no campo da
saúde mental”, conforme relata Baremblit. Estiveram presentes Franco
Basaglia, Thomas Szass, Erwin Goffman, Manuel Desviat e Felix
Guattari, dentre outros. Ao que se sabe foi o primeiro contato formal
desses ideólogos com seus confrades brasileiros e a primeira de inú-
meras visitas ao Brasil relacionadas ao futuro Instituto Franco Basa-
glia e à implementação da RAP em nosso país.

Curiosamente, o IBRAPSI desejava denunciar “o dogmatismo e
o elitismo” das sociedades psicanalíticas filiadas à International Psycho-
analytical Association (IPA), que selecionavam candidatos segundo
critérios econômicos, bem como estender “às massas” o tratamento
psicanalítico. Assim, durante esse encontro o pensamento psicanalí-
tico só apareceu “através de discursos contrários a ele, só existia como
objeto de uma crítica política”. Tal peculiaridade de origem não tem
impedido, no entanto, que os ativistas brasileiros da “reforma psiqui-
átrica” proclamem que se baseia “na contribuição da psicanálise”
(Delgado, 2008; Gentil, 2005), talvez como uma estratégia para lo-
grar o apoio dos psicólogos e das instituições que os representam.

Além disso, o ano de 1978 foi um campo fértil na área da atenção
psiquiátrica. Lembre-se que se estava no final do governo Geisel, a
um ano da já programada extinção do AI-5 que ocorreria em 31 de
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dezembro de 1979 e os ventos da abertura política sopravam forte-
mente. Os primeiros brasileiros cassados pelo regime militar já havi-
am readquirido seus direitos políticos pelo decurso do prazo de dez
anos e havia o intenso desejo da sociedade brasileira pela anistia e
retorno dos exilados. Foi nesse cenário que ocorreu a chamada “re-
volta da DINSAM”, evento que congregou alguns personagens futu-
ramente onipresentes em assuntos relacionados à RAP brasileira.

Na ocasião houve um movimento reivindicatório que visava me-
lhores condições de trabalho nas diversas áreas de atenção em saúde
mental. Como sói acontecer em movimentos paredistas no campo da
saúde, agregaram-se denúncias em relação ao tratamento dispensa-
do aos doentes mentais em quatro grandes hospitais psiquiátricos do
Rio de Janeiro (Hospital Dom Pedro II, Hospital Pinel, Colônia Julia-
no Moreira e Manicômio Judiciário Heitor Carrilho) e fez-se a exigên-
cia de melhoria também para estes. Ao final da paralisação, segundo
Delgado (2008), “quase duzentos profissionais e estagiários foram li-
teralmente expulsos dos hospitais psiquiátricos federais do Rio de Ja-
neiro”. Logo a seguir, no mesmo ano, essas pessoas fundam o Movi-
mento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), que seria uma
referência para as próximas lutas que empreenderiam, com o apoio
explícito do futuro Instituto Franco Basaglia e, implícito, do Instituto
de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

A década de 1980 traz novos desdobramentos, tanto no plano
internacional, quanto no Brasil. Exatamente em 1979 os sandinistas
chegam ao poder na Nicarágua de Somoza. Era a primeira revolução
neocomunista vitoriosa, na América Latina, desde a mítica descida
de Sierra Maestra protagonizada por Fidel Castro em Cuba.

Num continente em que medravam os regimes militares “de di-
reita”, em que as guerrilhas cedo ou tarde eram dizimadas, em que
os Estados Unidos recuperavam sua autoestima e incomodavam o
mundo intelectual pela política agressiva da administração Reagan,
foi natural que os olhos e esperanças das “esquerdas” se voltassem
para a Nicarágua. E assim o fizeram.
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No plano da saúde surge então a oportunidade para que o Insti-
tuto Mario Negri desse início a seu ambicioso – e fortemente ideologi-
zado – projeto de saúde mental para a América Latina. Afinal, nada
melhor como laboratório do que um pequenino país, com área de
130.000 km², à época com cerca de 2,5 milhões de habitantes e em
pleno processo revolucionário. Assim, em 1984, Benedetto Saraceno
dirige-se à Nicarágua para ajudar os sandinistas a melhorarem o aten-
dimento aos doentes mentais e sistematicamente implanta “Il proget-
to del’Istituto Mario Negri – Salute Mentale in America Latina” (Sa-
raceno, 1994). Dessa forma, foi na pobre e relativamente homogênea
Nicarágua que foram criados os Centros de Assistência Psicossocial
(CAPS), paradigma do modelo posteriormente implantado no Brasil,
os quais consistiam em centros promotores de mera reabilitação soci-
al dos pacientes (prevenção terciária) (Gentil e Taborda, 2012).

Sobre esse fato é interessante o depoimento da Dra. Ana Pitta
(1994), uma das mais ativas militantes do MTSM, que expressamente
assevera: “as vivenciadas estruturas de “hospital dia” desde os anos 40
na França, as ainda anteriores experiências das comunidades terapêuticas
de Maxwell Jones na Escócia, os Centros de Saúde Mental nos anos 60, nos
Estados Unidos, os Centros de Saúde Mental da Itália nos anos 70/80
como substitutivos dos manicômios, são fontes inspiradoras universais.
Entretanto, o Centro de Atenção Psicossocial, ou CAPS, foi uma denomi-
nação encontrada na Manágua revolucionária de 1986 onde, a despeito de
todas as dificuldade materiais, de uma economia de guerra, se cuidava com
responsabilidade de pessoas com problemas psiquiátricos importantes, uti-
lizando-se de líderes comunitários, profissionais, materiais improvisados e
sucatas, para desenvolver uma criativa experiência de reabilitar ou habi-
litar pessoas excluídas dos circuitos habituais da sociedade, por portar
algum transtorno mental.”

Com o advento da Constituição Federal de 1988 e a criação do
Sistema Único de Saúde (SUS), o deputado federal Paulo Delgado
(PT-MG) submete ao Congresso Nacional projeto de lei visando mu-
dar o modelo de atenção psiquiátrica e a extinção progressiva dos
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manicômios. Devido a seu caráter fortemente ideologizado e a inade-
quação técnica de sua proposta, o projeto não logrou aprovação. Após
10 anos de tramitação, um substitutivo extremamente bem equilibra-
do e harmonioso – que nada tinha a ver com a proposta original – foi
aprovado pelo Congresso Nacional e se transformou na Lei nº 10.216/
01. Quando, pois, se poderia pensar que, finalmente, a RAP no Brasil
tomaria uma boa direção, fez-se notar a interferência de outra pode-
rosa variável: o peso político dos militantes da Luta Antimanicomial
(LAMA) pertencentes aos quadros do Ministério da Saúde e a impor-
tante diferença na eficácia entre o que se pode chamar de “legislação
maior” e “legislação menor”.

Sobre esses distintos níveis legislativos, vale uma palavra de es-
clarecimento: aquela corresponde às normas constitucionais e às leis
ordinárias, que dependem de processo extremamente formal, trans-
parente, sujeito a negociações e, como regra, têm caráter mais genéri-
co e dispositivo. Esta, aos decretos, portarias e regulamentos exara-
dos pela autoridade administrativa a seu talante e de acordo com a
sua orientação política. Como o texto da lei sempre é passível de in-
terpretação, se o governante desejar, valendo-se de malabarismos se-
mânticos, pode invocar a lei para baixar um decreto que vá contra o
espírito da própria lei invocada. É o que ocorre na área da saúde
mental no Brasil, no momento atual.

A política do Ministério da Saúde na atenção psiquiátrica
A Lei nº 10.216/01 é explícita ao reconhecer o direito da “pessoa

portadora de transtorno mental” de “ter acesso ao melhor tratamen-
to do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades”. O dispo-
sitivo é claro e dispensa elaborada hermenêutica. Ocorre que a políti-
ca sanitária na atenção psiquiátrica desenvolvida pelo Ministério da
Saúde não prevê recursos que sejam os “melhores” para um volume
expressivo de condições clínicas. Dessa forma, muitos pacientes não
estão recebendo uma atenção “consentânea” a suas necessidades
(Gentil, 1999; Gentil, 2005).
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O simples exame do Diagrama 1, no qual se vê o tipo de rede de
assistência idealizada pelo Ministério da Saúde, é suficiente para es-
clarecer a questão:

Como se pode observar, dentre os diversos recursos terapêuticos
previstos pela nova rede, chama a atenção a ausência de dois dos
mais eficientes e necessários: o ambulatório de psiquiatria e o hospi-
tal psiquiátrico especializado. O ambulatório de psiquiatria é o recur-
so mais utilizado e apropriado para o tratamento da maioria das
doenças mentais. É fundamental na prevenção secundária e exerce

Rede de Atenção à Saúde Mental
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importante papel na prevenção terciária de pacientes crônicos. O
hospital psiquiátrico, por sua vez, merece ter um lugar de destaque
numa rede abrangente, pois é o recurso ideal para tratamento de
pacientes crônicos que, em atendimento ambulatorial (ou em CAPS),
tenham uma reagudização de seu quadro. Tais pacientes, como re-
gra, não necessitam e não se beneficiam do complexo e caro atendi-
mento de uma unidade psiquiátrica em hospital geral – idealmente,
já foram investigados a contento no primeiro episódio e eventuais
problemas médicos gerais identificados – tendo suas necessidades
melhor atendidas em ambiente no qual tenham acesso a áreas aber-
tas, lazer, esporte, terapia ocupacional e outros recursos (ABP, 2006).

Dessa forma, o simples exame desse Diagrama já indica que a
política elaborada pelo Ministério da Saúde não satisfaz ao primeiro
e mais importante dos direitos dos doentes mentais: acesso ao melhor
tratamento consentâneo com as necessidades de cada paciente. Além
disso, percebe-se que a visão “Capscêntrica” do Ministério da Saúde
e dos militantes da LAMA denota graves e contraditórios preconcei-
tos em relação à doença mental: por um lado nega-se a enfermidade
mental em si (e a necessidade de abordagem fundamentalmente mé-
dica como a de qualquer outra enfermidade) e, por outro, a doença
mental é concebida somente como invalidante e cronificante, pois
dá-se ênfase apenas a um instrumento destinado à prevenção terciá-
ria, o CAPS (Ministério da Saúde, 2004). Na verdade, o volume de
doentes mentais que necessitam de reabilitação é bem menor do que
o de pacientes que se beneficiarão exclusivamente de prevenção se-
cundária. Prevenção secundária, esclareça-se, é realizada majoritari-
amente em ambulatórios e consultórios de psiquiatria e apenas ex-
cepcionalmente através de hospitalização.

Como se tem observado a partir da primeira década do século, as
autoridades sanitárias, sempre invocando a Lei nº 10.216/01, têm pro-
gressivamente implantado a sua agenda política através do recurso a
portarias do Ministério Saúde. Ou seja, através da legislação “menor”,
subvertem-se os dispositivos da legislação “maior”. Assim, por exemplo,
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os valores pagos a título de diária a hospitais psiquiátricos têm sido pro-
gressivamente achatados (hoje estão no valor médio de R$ 40,00, equi-
valentes a 20 dólares americanos), o Programa Nacional de Avaliação
do Sistema Hospitalar/Psiquiatria (PNASH) retira pontos de hospitais
que disponibilizem eletroconvulsoterapia (ECT) a seus pacientes e os CAPS
não podem ter qualquer vinculação arquitetônica com hospitais (seu
acesso não pode ser realizado através de uma entrada comum a um
hospital, mesmo que hospital geral). Busca-se, dessa forma, sucatear a
rede hospitalar existente e desvincular a abordagem do doente mental
do mais notório símbolo da prática médica, o hospital.

Paralelamente a isso, cresce o número de CAPS, criam-se resi-
dências terapêuticas (conceitualmente asilos, embora mini-asilos),
instituiu-se o programa “De Volta para Casa” e instalam-se consultó-
rios de rua (recurso de duvidosa eficácia). Tudo através de portarias
do Ministério da Saúde. Atualmente, de acordo com o “Saúde Men-
tal em Dados 10”, há, no Brasil, 1.742 CAPS, 3.470 moradores de
residências terapêuticas, 3.961 pacientes no programa “De Volta para
Casa” e 92 consultórios de ruas. Por outro lado, somente na primeira
década do século a rede hospitalar sofreu uma redução de cerca de
55.000 leitos para 32.284 leitos psiquiátricos. Assim, sem levar em
consideração o crescimento populacional no período, observa-se uma
defasagem de, pelo menos, 15.000 vagas na rede hospitalar (fecha-
mento de quase 25.000 leitos vs. “acolhimento” de cerca de 10.000
pacientes nos novos programas criados).

Cabe, então, a indagação: “como” e “onde” se encontram esses
pacientes?

Buscando responder a essa questão, o Departamento de Fiscali-
zação do Cremesp, com o apoio de sua Câmara Técnica de Saúde
Mental, visitou, ao longo de 2008 e 2009, 85 dos 230 CAPS do Estado
de São Paulo. À ocasião, observou-se que: 25,3% dos CAPS não ti-
nham retaguarda para emergências médicas; 31,3% dos Centros em
geral não tinham retaguarda para emergências psiquiátricas; 42,0%
não contavam com retaguarda para internação psiquiátrica; 27,4%
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não mantinham articulação com recursos comunitários para a rein-
tegração profissional; 29,8% não mostraram integração com outros
serviços da comunidade; 45,2% dos CAPS avaliados não realizavam
capacitação das equipes de atenção básica; 64,3% não faziam super-
visão técnica para os membros dessas equipes; 16,7% não tinham
responsável médico; dos que tinham responsável médico, 66,2% dos
serviços não possuíam registro no Cremesp; 69,4% dos entrevistados
disseram que a maior dificuldade das equipes era a insuficiência do
quadro de pessoal; e 37,6% apontaram a relação com outros serviços
da área como a maior dificuldade.

A conclusão foi a de que há um “descompasso entre o que se preten-
de e o que de fato se faz (...). A lei prevê a abertura de serviços comunitários
à medida que vão sendo fechados leitos hospitalares psiquiátricos. Também
estabelece a criação de leitos psiquiátricos em hospitais gerais (...)”.

O documento do Cremesp (2010) foi enfático, também, ao afir-
mar que: “Por serem os transtornos mentais complexos em sua gênese e
manifestações, os CAPS não estão ainda estruturados o suficiente para cui-
dar dos perfis epidemiológicos vigentes e atender tanto os casos mais gra-
ves, quanto os menos complexos. Também não estão em condições de funci-
onar como uma verdadeira rede que garanta a assistência para qualquer
tipo de doença mental, em qualquer nível de complexidade, no menor tem-
po entre a demanda e o cuidado. É de se notar que a identidade dos CAPS
resta difusa e mal delineada, não homogênea em seus traços distintivos,
apresentando-se seja como ambulatório com mini-equipe interdisciplinar,
hospital-dia, ou como centro de reabilitação psicossocial propriamente dito.
Ou ainda com padrões identitários mistos.”

Em resumo: não se cumpre a Lei nº 10.216/01 e instala-se um
modelo de atenção a ela contrário através exclusivamente de portari-
as ministeriais.

Tal política de desassistência, associada a uma visão também en-
viesada sobre o fenômeno da dependência química com sua equivo-
cada política de “redução de danos”, gerou um estado de caos: doen-
tes mentais graves sem qualquer atenção do sistema de saúde, muitos
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sem condições mínimas de autocuidados, vagando pelas ruas, sendo
vítimas ou perpetradores dos mais diversos delitos. Já se sabe, pois,
“como” estão esses pacientes...

A criminalização do doente mental
A relação entre doença mental, crime e encarceramento é com-

plexa e associada a diversas variáveis (Crump e cols, 2013; Stone,
1997). No mais das vezes, doentes mentais e dependentes químicos
surgem, na crônica criminal, como vítimas de violências e abusos os
mais diversos. No polo oposto, ocupam o imaginário popular como
potenciais protagonistas das mais terríveis agressões (Angermeyer e
Dietrich, 2006). A realidade, entretanto, é um pouco mais complexa.

Há situações – insignificantes, do ponto de vista da onda de cri-
minalidade que assola nosso país – em que a psicopatologia desem-
penha papel fundamental na gênese de um delito. Um exemplo co-
mum é o do paciente esquizofrênico que, sob comando alucinatório,
mata ou agride violentamente um familiar próximo, muitas vezes a
própria mãe. Esses indivíduos, como regra, dada a bizarrice ou o inu-
sitado de sua conduta, têm sua condição de doentes mentais pronta-
mente reconhecidas e costumam receber medida de segurança de tra-
tamento em hospital forense. De acordo com a lei, serão totalmente
liberados para o retorno ao convívio social apenas quando forem de-
clarados não perigosos. Atualmente, estima-se em 3.680 internos a
população prisional em medida de segurança (detentiva ou ambula-
torial) em todo o território nacional (DEPEN, 2012). Sabe-se que cer-
ca de 54% dessa população foi atendida previamente ao delito na
rede pública (Menezes, 2008). Este impressionante dado atesta o fra-
casso dos serviços comunitários disponíveis em identificar os pacien-
tes de risco e atuar de forma preventiva com mínima eficiência.

O problema maior, entretanto, reside na população penitenciária
comum. Esses prisioneiros apresentam elevada e diversa prevalência
de psicopatologia: desde transtornos de personalidade, parafilias,
abuso de substância psicoativa, retardo mental e reações de ajusta-
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mento – condições clínicas esperáveis e empiricamente observadas –
a doenças mentais graves, como esquizofrenia, transtorno bipolar e
depressão maior. Desde o fundamental trabalho de Fazel e Danish,
de 2002, estima-se que, nos cárceres dos principais países do mundo
ocidental, encontre-se cerca de 14% de detentos com doenças men-
tais graves. No Brasil, estudo realizado no estado de São Paulo de-
monstrou que esse índice é de 12% (Andreoli e cols, 2008).

O que explicaria esse fenômeno global? Apesar de não haver res-
postas definitivas, uma forte hipótese é a de sua associação com o
movimento de desospitalização de doentes mentais.

No plano internacional, a Califórnia foi o primeiro estado norte-
americano a praticar de forma agressiva a política de desinstitucio-
nalização. Em 1969 foi implementado o Lanterman-Petris Curto Act,
que tornava mais difícil a manutenção em hospital ou a hospitaliza-
ção involuntária de doentes mentais. Em 1972 surgiram os primeiros
alertas em relação a essa nova política: foram publicados dados de-
monstrando que o número de pessoas mentalmente doentes que in-
gressaram no sistema de justiça criminal dobrou no primeiro ano de
vigência do mencionado Act. Na ocasião, Abramson (1972) utilizou a
expressão “criminalization of mentally disordered behavior”, profetizando
que se o sistema de saúde mental se visse forçado a liberar prematu-
ramente à comunidade indivíduos psiquiatricamente perturbados
ocorreria um aumento da pressão para valer-se do sistema de justiça
criminal para reinstitucionalizá-los.

Uma forma simples de avaliar a relação entre desinstitucionali-
zação e aumento do número de doentes mentais no cárcere é verifi-
car a frequência com que ex-pacientes são presos após a alta de hos-
pitais psiquiátricos. Assim, estudos feitos antes do início da desinsti-
tucionalização não encontraram maior taxa de encarceramento nessa
população do que na população geral (Steadman e cols, 1982). Em
contraste, estudos realizados após o processo de desinstitucionaliza-
ção demonstraram o oposto (Belcher, 1988; Lamb e Weinberger, 1998;
Munk-Jørgensen, 1999; Rabkin, 1979; Sosowski, 1980; Teplin, 1983;
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Torrey, 1997). Uma das tantas explicações para esse fenômeno é a
situação de indivíduos gravemente perturbados nos quais a família
se sente ameaçada e não encontra apoio na rede de saúde, restando a
denúncia à polícia como solução, com o que a internação hospitalar é
substituída pela carceragem como forma de contenção do paciente.
Outra é a do indivíduo que, não podendo ser internado e tratado
(quer pelas restrições à internação involuntária, quer pela ausência
de leitos hospitalares) termina por cometer um delito contra tercei-
ros. Assim, observa-se, de fato, uma espécie de “transinstitucionali-
zação”, dos hospitais às penitenciárias.

Recente trabalho de Fuller Torrey e colaboradores (2010) trás da-
dos muito interessantes e que reforçam essa idéia: há, atualmente,
nos Estados Unidos, três vezes mais doentes mentais em prisões do
que em hospitais psiquiátricos (cerca de 300.000 vs. 100.000); a pre-
valência de doenças mentais graves na população prisional subiu de
6,4%, em 1983, para 16%, em 2010; em 1955, havia um leito psiquiá-
trico para cada 300 americanos, atualmente essa proporção é de um
leito para 3.000 indivíduos. Segundo esses autores, as prisões ameri-
canas tornaram-se “os nossos novos hospitais psiquiátricos”.

Percentagem de prisioneiros com doença mental grave
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No Brasil, a situação ainda é pior. Assim, contamos com uma
população de mais de 190 milhões de habitantes e de 500.000 prisio-
neiros. Pode-se estimar, então, que há cerca de 60.000 doentes men-
tais graves no cárcere, ao passo que existem apenas 32.000 leitos psi-
quiátricos. Ou seja, em nosso país há duas vezes mais doentes men-
tais graves nas prisões do que em hospitais e um leito psiquiátrico
para cada 6.000 brasileiros. Considerando-se a estimativa de 120.000
leitos psiquiátricos em 1989 em todo o território nacional e o aumen-
to populacional nestas duas décadas e meia, seriam necessários mais
de 180.000 leitos para que a relação número de leitos/habitantes fos-
se mantida. A cifra atual de 32.000 leitos corresponde a 15% desse
total ou a uma diminuição de 85% desses recursos.

Os dados acima apontados esclarecem “onde” se encontra pelo
menos uma parcela dos doentes mentais desassistidos.

Conclusão
A reforma psiquiátrica no Brasil – e no mundo – nasceu sob forte

influência ideológica, não sendo embasada em evidências científicas.
A partir de sua implementação observou-se um aumento no número
de moradores de rua, de mortes e vitimização dos doentes mentais e
da criminalização de doentes mentais graves.

A transinstitucionalização é um fenômeno novo e configura per-
versa consequência desse tipo de ativismo político. Os doentes men-
tais deshospitalizados, sem acesso a atendimento psiquiátrico neces-
sário acabam sendo presos pelo comportamento delituoso decorren-
te da própria doença. As prisões tornaram-se, então, os grandes ma-
nicômios dos tempos modernos.

Consciência acerca da importância da saúde mental é algo que
deve ser efetivamente incorporado nas políticas públicas de saúde,
com ênfase à prestação de cuidados de saúde primários e secundári-
os, em vez do modelo CAPScêntrico focado essencialmente em medi-
das terciárias (reabilitação de pacientes crônicos).

No âmbito penitenciário – como não se esperam grandes modifi-
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cações da política atual em curto espaço de tempo – deve ser dada
ênfase à precoce identificação de transtornos mentais na população
carcerária, que ali poderia encontrar a porta de entrada para os ser-
viços de saúde mental.
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Introito medido
Nem todo criminoso pode ser declarado doente mental e nem

todo doente mental pode ser considerado semi-imputável ou inimpu-
tável e, neste caso, submetido à medida de segurança ou internação
compulsória, de contenção.

A criança ou o adolescente que pratica infração hedionda
(Champinha) estão submetidos ao Estatuto respectivo e não poderá
ser objeto de medida de contenção, em Unidade Experimental de
Saúde - UES (Decreto nº 53.427/08), por prazo indeterminado,
eufemismo para confinamento emergencial por “novos” manicô-
mios judiciários.

Medida de Segurança ou confinamento compulsório são temas
dolorosos, não só para o lidador do Direito como para o da Medici-
na. Os dilemas propostos não são ilusórios ou simples: representam
a tomada de posição gravíssima contra o apenado, criminoso e in-
fratores – em qualquer hipótese, lançados aos depósitos de pessoas:
presídios ou hospitais de custódia e tratamento, além das Unidade
Experimental de Saúde.

Esta forma de decisão e atribuições – sempre objeto de incertezas
e despreparo – representa uma espécie de Sinfonia Delirante, ao me-
nos para tentar apreender e transmitir o trágico que as envolve.

Desmedida segurança – A Lei 10.216/01
e o Direito Penal Brasileiro

Caetano Lagrasta Neto

6
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O que é medida de segurança?
A matéria deste artigo constitui-se em tormento para o juiz de

direito, da área Criminal e da Criança e do Adolescente, ante o dile-
ma: condenar ou segregar o doente ou absolver o criminoso. Isso por-
que o Código Penal permite que, diagnosticada insanidade, possa o
criminoso ser absolvido, impropriamente, e aplicada Medida de Se-
gurança, com internação em Casa de Custódia e Tratamento - eufe-
mismo para manicômio.

Mais grave, a segregação por ato infracional, que não pode pas-
sar dos três anos ou da maioridade aos 21 anos, convertida em inter-
nação compulsória de contenção.

A internação em Casa de Custódia e Tratamento, até alta médica
não passa de prolongamento da hipocrisia com que são tratados po-
bres e deficientes, na perspectiva de pena perpétua. As condições de
aferir e internar o agente sempre foram e continuam sendo precárias,
para conservá-lo isolado da sociedade e escondido a motivação so-
cial que o induz.

Razões? – faltam médicos-peritos, pois os concursados são em
pequeno número, a qualidade dos laudos continua distante de um
diagnóstico suficiente para o convencimento do juiz; os locais de de-
pósito são os piores possíveis, não escapando ao estigma da exclusão
e da promiscuidade; as condições de tratamento e medicação não
são acompanhadas pelos responsáveis ou, se liberados, por parentes,
caindo-se no círculo vicioso de não serem libertados por abandona-
dos ou por se constituírem num perigo para si próprios e para a soci-
edade; ou, ainda, se libertados, acabarem lançados à sanha da sobre-
vivência, sucumbindo à condição de explorados. Correto lembrar o
desfecho para o caso do “bandido da luz vermelha”: impossível mantê-
lo por mais de 30 anos em regime de custódia, por inexistir pena
perpétua em nosso ordenamento jurídico – ainda que sob o rótulo de
cumprir medida de segurança – acabou colocado em liberdade e as-
sassinado, algum tempo depois, por aquele que o acolhera.

Quando Lília Ferreira Lobo analisa a situação dos pobres, escravos
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e deficientes no Brasil acaba por concluir que são eles os “infames da
História”, confirma-se a sequência que denuncia a pressão social desde
os primórdios da colonização, com a escravidão, até a exclusão de
qualquer ser humano incapaz de reger-se pelos próprios atos ou de
se transformar em agente útil da produção, a evidenciar que o siste-
ma social, com amparo pelo jurídico, falhou no discernir doença de
submissão ignóbil. Emblemático, sob este aspecto, o que ocorreu com
os surdos-mudos: sem tratamento, afastados da convivência social, o
mesmo ocorrendo com os cegos que, hoje, através de instrumental
adequado, acabaram admitidos como seres humanos, iguais em di-
reitos e deveres, para ingressar nas Universidades e exercerem pro-
fissões, o que antes era inimaginável.

Assim, serve-se o sistema político do juiz como instrumento de
interpretação de uma legislação retrógrada e como justificativa à
omissão dos governantes para criar e aplicar políticas públicas, como
garantia constitucional de um mínimo existencial.

Aprofunda-se, desta forma, o desamparo social em que são lan-
çados o doente e suas famílias. A experiência de outros países – den-
tre eles a da Inglaterra e dos EUA – demonstram que as condenações
de menores de idade ou de adultos sob a suspeita de moléstia mental
têm início através de rigoroso exame do entendimento do caráter cri-
minoso do fato nos quais envolvidos.

Direito comparado – breves anotações
No excelente quadro comparativo de Tabela de Responsabilidade

Penal Juvenil e de Adultos, elaborada em 2011 pelo Centro de Apoio
Operacional das Promotorias Públicas do Paraná, verifica-se enorme
desencontro na responsabilização penal Juvenil, dos 12 até aos 18 anos
e responsabilização penal de adultos, a partir dos 14 até aos 21 anos. O
Brasil apresenta os parâmetros de 12 e 18 anos, enquanto os EUA dos
10 (delitos graves, juvenis) e valores intermediários 12/16 anos para
adultos, enquanto que a Inglaterra e Países de Gales, respectivamente,
10/15 (delitos juvenis graves) e 18/21 para adultos.
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Na maioria dos Estados dos EUA, extrai-se de referida tabela que:
“adolescentes com mais de 12 anos podem ser submetidos aos mes-
mos procedimentos dos adultos, inclusive com a imposição de pena
de morte ou prisão perpétua. O país não ratificou a Convenção Inter-
nacional sobre os Direitos da Criança”.

Por outro lado, na Inglaterra, embora a idade de início da res-
ponsabilidade penal “esteja fixada aos 10 anos, a privação de liber-
dade somente é admitida após os 15 anos de idade. Isto porque entre
10 e 14 anos existe a categoria Child, e de 14 a 18 Young Person, para
a qual há a presunção de plena capacidade e a imposição de penas
em quantidade diferenciada das penas aplicadas aos adultos. De 18
a 21 anos, há também atenuação das penas aplicadas” (idem).

Deixando-se de lado neste breve escorço as características do Civil
Law, brasileiro, e do Common Law, anglo-saxão, temos interferências cons-
tantes na Educação dos povos que os compõem, na Economia, na Saú-
de, dentre outros, todos a compor Políticas Públicas, omitidas no Brasil,
em detrimento de garantia constitucional de um mínimo existencial, à
grande maioria da população brasileira e que acabam por se constituir
no substrato da desigualdade social e na repartição de renda.

Assim, dificilmente, os jovens e mesmo as crianças, aos 10 anos
de idade, quando o praticam, escapam-se ao crime hediondo, à con-
denação em prisão perpétua ou à morte, enquanto que, independen-
te da menoridade, cumprem pena de acordo com aquele mesmo en-
tendimento.

Não se crê esteja o Brasil preparado para aplicar um sistema car-
cerário digno, sequer aos adultos, que dirá para crianças e jovens,
produtos de profundo descaso e desigualdade social, a partir do nú-
cleo familiar.

O doente mental
O que não se imagina é a absolvição, ou a detenção, condicionada,

por determinado número de anos, desrespeitada a moléstia, na criança
ou no jovem, submetidos às mesmas dificuldades ou desumanidades
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que assolam os presídios comuns. Desta forma, o dilema é sempre aque-
le de ser ou não o agente um doente mental, submetido a tratamento
medicamentoso em regime de internação. Acresce-se a este panorama a
manutenção de jovens com mais de 21 anos, que tendo cumprido medi-
da sócio-educativa na Fundação Casa (ex-FEBEM), sejam obrigados pela
Justiça à internação compulsória em unidade experimental de saúde,
por decreto do governo do Estado de São Paulo, para tratamento psiqui-
átrico. Esta circunstância não passa de artifício legal para estender o pra-
zo máximo de três anos de cumprimento de medida por ato infracional,
para jovens que cometem infração (crime) hedionda. E, aqui, novamen-
te o dilema de libertar jovens perigosos (ou doentes mentais) que pratica-
ram infrações graves contra a vida, abandonados pelas famílias, sem
local adequado para reinserção ou tratamento, nada obstante o desres-
peito evidente à Constituição e ao Estatuto da Criança e do Adolescente,
que impedem sua prisão ou contenção, quando menos absurda se mos-
traria a solução de apená-los, de acordo com a capacidade de agir e
entender as características do ato criminoso e suas consequências.

As dificuldades enfrentadas pelo doente mental e sua família são
inúmeras e pouco tem sido feito pelo Estado para minorar-lhes o sofri-
mento. Questões afetas à moléstia mais comum, ou seja, o transtorno
bipolar afetivo ou a depressão reiteradamente perpassam as detenções
por uso de tóxicos, seguidas de denúncias de tratamento inadequado,
enquanto que a experiência do movimento antimanicomial, originário
da Itália, acaba por, de alguma forma, ser traduzido pela condução do
paciente de maneira involuntária, voluntária, voluntária que se torna in-
voluntária e compulsória, conforme o art. 9º da Lei n. 10.216/2001 e art.
3º da Portaria do Ministério da Saúde, n. 2.391/02.

A internação compulsória pode levar à interpretação e interven-
ção estatais equivocadas. Desde logo, há que se admitir que o Poder
Judiciário não é formado por membros técnicamente capacitados e
também não está aparelhado, sequer para elaboração imediata de
laudo médico circunstanciado (sempre por ausência de peritos em
regime de urgência).
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Por outro lado, mesmo quando da internação ou desinternação
voluntária é necessária declaração do paciente, por escrito ou do
médico assistente. No primeiro caso, não há certeza de que o faça de
maneira consciente e livre de induzimento a erro, fraude ou compeli-
do por estar vivenciando surto momentâneo (art. 7º e par. único).

De qualquer modo, não se trata de matéria afeta exclusivamen-
te ao Poder Judiciário, antes de consideração pelos mecanismos da
Saúde Pública.

Em posicionamento recente, o poeta Ferreira Gullar traçou conside-
rações a partir de experiência pessoal, ao demonstrar que boas intenções
não bastam. Por outro lado, enfatiza-se que unidades psiquiátricas em
hospitais gerais poderiam se constituir numa solução, caso não houves-
se desta maneira uma nova forma de exclusão. Por outro lado, a perma-
nência do doente atingido por comorbidades clínicas junto aos familia-
res – estes, na grande maioria sem condições de compreender a moléstia
ou sequer de obter medicamentos e ministrá-los adequadamente – não
conseguiria minorar-lhes o isolamento ou a todos tranquilizar.

João Alberto Carvalho, em acréscimo às angústias do poeta, enfati-
za que a Associação Brasileira de Psiquiatria pretende a rápida implan-
tação deste serviço, com advertência aos responsáveis pelas políticas
públicas de saúde mental para que “o atendimento seja realizado em
um sistema amplo e completo, com atenção básica, prevenção, atendi-
mento ambulatorial, Caps (Centros de Atenção Psicossocial), residênci-
as terapêuticas, hospitais especializados e unidades de psiquiatria em
hospital geral”, e aos quais ainda é possível acrescer os Centros de Con-
vivência e o De Volta para Casa, dentre outros (Lagrasta, 2010).

Este o panorama de atendimento ao doente mental, num univer-
so de mais de 150.000 presos, no Estado de São Paulo, onde, subme-
tidos à medida de segurança estejam aproximados mil doentes, sem
conseguir tratamento ou possibilidade de recuperação sequer razoá-
veis, nada obstante não passarem de criminosos doentes.

Acresce novo perigo: a psiquiatrização do jovem infrator, como
ocorreu com os surdos-mudos, os cegos, acabaram sendo rotulados
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como os infames da História, diante do total descaso do Estado, até
que conseguissem provar sua recuperação e reinserção na sociedade.

Não se trata de menção a casos emblemáticos de criminosos em série,
antes de pequenas infrações ou crimes de menor potencial ofensivo, como
aquele do filho do jornalista Pete Earley, cujo transtorno encaminhou jo-
vem de carreira promissora e brilhante, à invasão de domicílio e que obri-
gou o pai à busca por atendimento, naquilo que definiu como: “insano
sistema de saúde mental” norte-americano. Trata-se, o mais das vezes, de
usuários de drogas, cuja inserção neste mundo marginal dá início a um
surto latente, em razão de outras condições médicas raramente analisa-
das, ou de doentes, como no caso do lavrador V.R. de A., originário do
Estado do Espírito Santo, que permaneceu 11 anos detido, sem ter sido
submetido a julgamento, apesar de réu confesso da morte a machadadas
de seu cunhado, em 1998. O que se apresenta como mais provável é que
apesar de solicitado, por seu defensor, submetê-lo a exame de sanidade
mental, não teria sido atendido pelo juiz, talvez sob o pretexto de inexisti-
rem peritos ou que a verificação da moléstia mental pudesse conduzi-lo
ao cárcere por tempo indeterminado, em verdadeira prisão perpétua. Esta
contradição acaba por mantê-lo em cela comum, o que, no entender de
sua família, fez com que saísse do presídio “mais maluco”. Posto em liber-
dade, desapareceu, tornando-se foragido da Justiça.

Memória visual
A leitura de Pete Earley e André François reativou a memória de

julgamentos e novamente instigado a manter contato com a realida-
de dos manicômios. Da obra de François se extrai: Afinal, minha forma
de fotografar gente é a consequência da criação de vínculos afetivos: con-
quistar respeito e dignidade suficientes para ganhar o direito de fotografar,
e não simplesmente ‘tirar a foto’.

O resultado foi o ensaio fotográfico de lugares e seres humanos
recolhidos que os habitam como criminosos-absolvidos em razão de
moléstia mental, submetidos ao sistema da medida de segurança, em
Casas de Custódia e Tratamento.
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Assim, em 2009, aventurei-me a expedição fotográfica, a partir
de visitas ao Complexo de Franco da Rocha (antigo Juqueri) e Casa
de Custódia e Tratamento de Taubaté. Em seguida, àquele que é con-
siderado o primeiro hospício da Capital, na Várzea do Glicério (crê-
se: sede da Fazenda Glicério; educandário de moças; hospício; ocu-
pação militar; hoje, absoluta ruína, com perspectivas de museu da
Polícia Militar). Desta experiência originou-se o Ensaio: “Desmedida
Segurança – Imagens das Prisões dos Réus Absolvidos”, o sentimento
se sobrepôs a qualquer outra tentativa de reduzir a questão à preca-
riedade de instalações, à falta de aparelhamento ou aos maus-tratos;
às condições profissionais e humanas dos médicos, enfermeiros e aten-
dentes etc. As fotos, para doer menos, foram epigrafadas com versos
de poetas daqui e de fora, enquanto que os movimentos sinfônicos
partiram da obra de Erik Satie.

Retratados, os doentes ostentam suas marcantes características:
alheamento, sintomas de moléstia crônica, esperança, desespero, agres-
sividade, limpeza, sujidade. Alguns, submetidos a regime de semiliber-
dade, nem sempre completam o tempo de saída, retornam dias depois,
por total inadaptação à vida em sociedade, enquanto outros esmolam
pelos pátios e pavilhões uma chance de saída, mesmo sabendo que
jamais a conseguirão. Poucos confirmam laços com seres humanos do
outro lado do muro; alguns poucos se dedicam a atividades físicas (ca-
minhadas sem rumo pelos pátios), profissionais ou intelectuais. Mas, o
que salta à vista é que a grande maioria ou a quase totalidade proveem
de lares desfeitos por genitores embriagados, agressivos ou prostituí-
dos, violentados, desempregados, perseguidos por atavismos negati-
vos, desamparados econômica e sentimentalmente.

Ao cabo, percebe-se que o encarceramento, ainda que mascara-
do sob o pálio de “medida de segurança” presta-se à prisão dos me-
nos favorecidos, aos infames da História.

Neste universo de solidão, abandono, tristeza e doença será pos-
sível - e esta é a pergunta - minorá-lo através do olhar da câmera ou
do fotografado, como quer François – transportar a alma das pessoas
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para o papel e conduzi-las até o leitor, que seja, através de mera legen-
da, ainda que sem encará-las de frente?

A Lei nº 10.216/2001
Em brevíssima síntese e alguns destaques à legislação aplicável

aos casos de doença mental durante a prática do crime ou superveni-
ente ao delito se consubstancia nos artigos 26 (inimputabilidade); 41
(superveniência de doença mental) e 52 (suspensão da execução da
pena), além dos artigos 96 (espécies de medida de segurança); 97
(imposição para inimputável); 98 (substituição da pena por medida
de segurança para o semi-imputável) e 99 (direitos do internado),
todos do Código Penal.

Por sua vez, o Código de Processo Penal trata da insanidade
mental do acusado nos artigos 149 (dúvida sobre a integridade men-
tal do acusado, submetido a exame médico-legal); 150 (para efeito do
exame, internação em manicômio judiciário ou, se solto, em estabele-
cimento adequado); 151 (conclusão dos peritos); 152 (enfermidade
que eclode após a infração penal; se no curso da execução, v. disposto
no art. 682); 386, VI (exclusão do crime ou isenção de pena).

A Lei das Execuções Penais, n. 7.210/84, em seus artigos 175
e seguintes, e a Lei n. 11.343/06, em seus artigos 45 e 46. Por fim,
cabe menção à Resolução n. 113, do Conselho Nacional de Justi-
ça (v. adiante).

A exegese da Lei n. 10.216/2001 deve partir, como sempre, das
duas coordenadas de nossa Cidadania: tem que ter lei para qualquer
hipótese (ainda que para não cumpri-la) e deve ela ostentar princípios
programáticos (ou seja, que dificilmente atravessem os umbrais da
realidade).

Assim: o art. 1º exclui qualquer forma de discriminação, a rei-
terar princípio constitucional pétreo da igualdade de todos peran-
te a lei, também no que diz respeito à gravidade ou tempo de evo-
lução do transtorno, além de outras; quer parece difícil, senão im-
possível, admitir que qualquer espécie de discriminação seja
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afastada pelo mero enunciar, vez que o doente mental, seu trata-
mento, internação, desinternação e reinserção no meio social, so-
frem embates não superados quer pela condição econômica quer
pela desagregação familiar, sem contar a ausência de efetivo e efi-
caz amparo por parte da Saúde Pública.

O art. 2º prevê atendimento ao paciente e seus familiares ou res-
ponsáveis, conforme enumeração no parágrafo único, em nove itens,
meramente enunciativos, como ocorre com o de número V: “ter direi-
to à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessi-
dade ou não de sua hospitalização involuntária”. Em seguida, exa-
mina condições de internação e tratamento, considerados os tipos de
internação (par. único, do art. 6º) e seus requisitos.

O art. 9º especifica a forma de internação compulsória como sen-
do aquela “determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz
competente, que levará em conta as condições de segurança do estabeleci-
mento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcio-
nários”. Evidente que a determinação deve ocorrer diante de laudo
psiquiátrico sobre o estado atual do paciente – por se tratar de doente
em situação de risco ou que tenha praticado ou tentado crime contra
a vida, a partir de ameaças constatáveis e denunciadas. Ademais se
trata de situação de perigo com internação urgente, necessitando o
magistrado de apoio pericial imediato, nem sempre disponível na rede
pública ou por interferência através de nomeações de peritos de con-
fiança. Mais a mais, o paciente em situação de emergência e de ame-
aça a parentes ou responsáveis quase nunca dispõe de situação fi-
nanceira suficiente para pagar os honorários deste.

Esta é uma circunstância constante nas Varas de Família quando
a acusação de alienação parental, especialmente quando de alegada
violência sexual, se impõe o imediato afastamento do agressor, a de-
cisão liminar do magistrado não pode contar com imediato respaldo
científico sobre a existência efetiva do dano ou sua existência. Anos
depois, constata-se que a denuncia era falsa, porém será tarde de-
mais para impedir o prejuízo para a criança ou adolescente, bem
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como para o alienado (genitor ou responsável), colocados todos em
irreversível estado de distanciamento.

Este paralelo aproxima-se do estudo da doença mental, uma vez
que o alienante impõe ao alienado, ou a todos os que pretendem con-
viver com a criança ou o adolescente, verdadeiro clima de terror e
desagregação, não raro sob a ameaça de morte ou diante da mudan-
ça constante de endereço, sempre visando impedir o convívio daque-
les. Não resta dúvida que a depender da consciência do grau da cul-
pa ou da intensidade do dolo, a prisão poderá ser necessária, o que
faz com que o instituto se aproxime do Direito Penal e à verificação
das condições de entendimento e periculosidade do agente alienante,
sem contar com a instalação da Síndrome de Alienação Parental, de
perfil gravíssimo, a impedir um retorno à normalidade da convivên-
cia familiar (Lagrasta, 2013).

No dizer de Barros (2011): “o Código Penal e Lei de Execução
Penal foram totalmente ultrapassados pelo decurso do tempo e pelo
desenvolvimento do conhecimento científico, no que tange ao trata-
mento do portador de transtorno mental e a aplicação de suas regras
não é mais sustentável”. Acrescentando que a Lei n. 10.216/01 “der-
rogou o Código Penal e a Lei de Execução Penal no que tange à medi-
da de segurança (tratando-se de lei especial posterior que cuida do
mesmo tema prevalece sobre a lei geral anterior, no que for com ela
incompatível)” – verbis.

Legislação penal e especial
A matriz para a definição dos estados de imputabilidade, semi-

imputabilidade e inimputabilidade encontra-se no Código Penal, no
Código de Processo Penal e na legislação especial.

No Código Penal merece menção o artigo 26, que parte da inim-
putabilidade para isentar 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”.
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Este enunciado permitiu a elaboração de doutrina e aplicação juris-
prudencial extensas, trazendo à luz discussões e posicionamentos
conflitantes, o mais das vezes. A dificuldade cresce à medida que os
peritos médicos, psiquiatras, ou equipes multidisciplinares, distantes
da formação jurídica, buscam adequação entre a moléstia e o enten-
dimento. Por sua vez, os aplicadores da lei, distanciados aos ensina-
mentos da Medicina, não se mostram habilitados a uma aplicação
crítica da conclusão dos laudos ao fato com adequação ao comporta-
mento do agente. Em geral, o juiz acaba sendo mero homologador de
laudos, incapaz de definir a periculosidade em sua extensão, a partir
das conclusões periciais – contrastadas com a impugnação apresen-
tada por assistentes técnicos. Pior será quando o magistrado, autodi-
data, enveredar por caminhos cujo trajeto desconhece.

Situação de maior perplexidade reside na concessão de indulto
presidencial, confirmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pelo
Superior Tribunal de Justiça, a pacientes em medida de segurança
hospitalar, a partir do Decreto 6076/2008, colocados nas ruas, sem
conclusão de tratamento ou concessão de alta médica, sem dúvida
solução política – populista – sem qualquer respaldo jurídico ou de
saúde pública. Neste sentido, percuciente a crítica de Ribeiro e Cor-
deiro (2012/2013): “Assim sendo, indultar paciente psiquiátrico, em
meio a um tratamento médico em hospital de custódia, equivale a
retirar de hospital paciente com doença clínica em evolução (por
exemplo, pneumonia, infarto ou diabetes descompensados), sem alta
médica. Aí, o prejuízo é do paciente. Ademais, os critérios do indulto
presidencial são objetivos, e não fazem diferença entre o paciente
pouco ou nada agressivo, como um psicótico controlado, e o paciente
com transtorno de personalidade grave, psicopata ou matador em
série. Aí, o prejuízo é da sociedade”.

Em suma, a definição de doença mental, desenvolvimento incom-
pleto ou retardado e incapacidade total de entendimento, em sua
eclosão ou cessação, além da necessária definição do que é periculo-
sidade se constituem no cerne da aplicação da medida de segurança,
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mais grave quando se deixar a critério do julgador a internação com-
pulsória. Mas, o aceno com essa espécie de internação traz em seu
bojo o desespero da família, dos parentes, circunstantes ou responsá-
veis, diante dos reiterados casos de leniência ou intervenção drásti-
cas, que culminam na agressão a si próprio (mutilação ou suicídio)
ou por assumir o agressor a condição de criminoso em série; assim, a
violência em lugares públicos, com mortes indiscriminadas; a agres-
são sexual seguida de morte e cujas origens são buscadas diretamen-
te nos sintomas, sem intercorrência com outras manifestações doen-
tias que, ao passarem despercebidas, conduzem a um diagnóstico de
cura absolutamente improvável.

Outras hipóteses são agasalhadas pelo mesmo Diploma, como,
por exemplo, o art. 41 (superveniência de doença mental ao conde-
nado, transferido a local adequado a tratamento ou internação), quan-
do suspensa a aplicação da pena (art. 52).

Barros enuncia: “segundo o Código Penal, a periculosidade do
inimputável é presumida – ela simplesmente existe – é uma espécie
de cânone inflexível no nosso direito penal. Se o portador de trans-
torno mental pratica crime apenado com reclusão, tem periculosida-
de e deve ser internado em manicômio judiciário pelo prazo mínimo
de 01 ano! Para a lei penal a periculosidade é presunção de que todo
portador de transtorno mental voltará a delinquir, causará risco à
sociedade, o que só poderá ser evitado com internação”.

Execuções penais (Lei nº 7.210/1984)
Questão relevante reside no enfoque dado pela Lei de Execuções

Penais ao tratar da cessação da periculosidade, ao fim do prazo mí-
nimo de duração da medida de segurança, nos artigos 175 e seguin-
tes, quando através de novos exames das condições pessoais do agente.

Este é outro gargalo para resolver-se a questão da perpetuidade
da medida de segurança, a partir da definição de doença, absolvição
(art. 386, VI do Código de Processo Penal), submissão ao sistema de
Medida de Segurança e reexame das condições de periculosidade.
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Determina o art. 178 condições para desinternação ou de liberação
(art. 97,§ 3º, do CP), observados os artigos 132 e s., da Lei 7.210/84).

Constantes têm sido os mutirões para apreciar os pedidos de libe-
ração por cumprimento de pena e os prazos exíguos de revisão das
condições de aplicação da medida de segurança quase sempre dei-
xam de ser cumpridos, com evidente agravamento da situação do
paciente – esteja ou não, apto por readquirida a normalidade de con-
duta ou por cessada a periculosidade. A situação de injustiça é cla-
morosa e, muitas vezes, por desesperançado ou desajustado, o siste-
ma penitenciário no atendimento do direito do preso, vê-se este trans-
formado em criminoso de cadeia, em série.

Lei nº 11.343/2006 – Institui o Sistema Nacional
de Políticas Públicas Sobre Drogas – Sisnad
Em seus artigos 45, parágrafo único, e 46 – de redação sofrível –

determina ser isento de pena:
“o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, pro-
veniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tem-
po da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração
pena praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilí-
cito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendi-
mento.
Parágrafo Único – Quando absolver o agente, reconhecendo,
por força pericial, que este apresentava, à época do fato previs-
to neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo,
poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento
para tratamento médico adequado”.

O art. 46 estabelece requisitos para redução das penas e arrema-
ta repetindo o artigo antecedente.

Desta forma, o que por si só é complexo acaba por se tornar
passível de reexpressão por falta de entendimento, sempre em de-
trimento do paciente e da garantia de sua liberdade ou de trata-
mento digno.
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Resolução nº 113, de 20 de abril de 2010,
do Conselho Nacional de Justiça
(parcialmente modificada pela Resolução n. 116, de 03 de Agosto de 2010).
Esta Resolução trata do procedimento relativo à execução da pena

privativa de liberdade e de medida de segurança, determinando a
execução da sentença penal condenatória nos termos da Lei 7.210/
84, da lei de organização judiciária local e desta resolução, especifi-
cando seu art. 1º, que compõem o processo de execução os treze itens
nele determinados.

Especifica ainda a guia de internação para cumprimento de me-
dida de segurança, formas de transferência do paciente para institui-
ção adequada, bem como roteiro para resolução de incidentes da exe-
cução, além e tabela para cálculo de liquidação, diligenciada a expe-
dição de documentos pessoais, etc.

No relativo à execução da medida de segurança, dispõem seus
artigos 14 a 17, advertindo este último que: “O juiz competente para
a execução da medida de segurança, sempre que possível buscará
implementar políticas antimanicomiais, conforme a sistemática da
Lei n. 10.216/01”. Esta circunstância admite a derrogação parcial do
Código Penal e da forma de execução e legislação a ela atinente, com
observância exclusiva desta última.

A intervenção do Conselho tenta – também através de mutirões –
mitigar a situação carcerária em todos os Estados brasileiros, sem,
contudo, aplicar efetiva política pública de ajuste e solução eficaz.

Políticas públicas e doença mental
Ao promover políticas públicas voltadas ao núcleo familiar, há

que referir a questão da doença mental, a partir dos dispositivos enun-
ciados pela Lei n. 10.216/01, e enfatizar alguns princípios básicos na
aplicação de políticas públicas.

O primeiro deles é a reserva do possível, enfatizada pelos Pode-
res Legislativo e Executivo, e que, no dizer de Coutinho, Lima e Bar-
reto: “somente poderá ser invocada se houver comprovação de que
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os recursos arrecadados estão sendo disponibilizados de forma pro-
porcional aos problemas encontrados, e de modo progressivo a fim
de que os impedimentos ao pleno exercício das capacidades sejam
sanados no menor tempo possível” (Torres, 2009).

Outro princípio reside na definição do mínimo existencial, obser-
vado como garantia da dignidade da pessoa humana que, no dizer de
TORRES, não se trata de “qualquer direito mínimo que se transforma
em mínimo existencial. Exige-se que seja um direito a situações exis-
tenciais dignas”. E completa: “A dignidade e as condições materiais
de existência não podem retroceder aquém de um mínimo, do qual
nem os prisioneiros, os doentes mentais e os indigentes podem ser
privados” (idem, p. 36). Este princípio é aplicado com exclusividade
pelo Poder Judiciário, e descabe alegar-se o da reserva do possível, eis
que se aplica sob a égide dos princípios constitucionais, uma vez que
ao Poder Público, na lição do ministro Celso de Mello, não se permite
manipular a atividade financeira e/ou político-administrativa, e desta
forma: “criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e cen-
surável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabeleci-
mento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condi-
ções materiais mínimas de existência” (ADPF nº 45).

Por fim, observe-se que o magistrado, ao recusar este reconheci-
mento, envereda pelo retrocesso social deixando de aplicar a Cons-
tituição e as leis, dando a estas conotações restritivas ou ampliativas
inexistentes. Exemplo mais atual é o da EC 66/2010, que estabelece o
divórcio como única forma de extinguir a sociedade conjugal ou o
vínculo matrimonial, que na recusa acaba por se constituir em retro-
cesso social, a partir de evidente desvio ideológico-religioso.

Não seria razoável falar-se de novas tendências e aplicação dos
princípios estatuídos na Lei n.10.216, em julgamentos emblemáticos,
se antes não fosse mencionada a luta pela garantia da dignidade da
pessoa humana, onde o Direito de Família desponta como única pos-
sibilidade de a sociedade se desenvolver com dignidade (Gomes e
Pereira, 2005).
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Não resta dúvida de que a doença mental no âmbito familiar é
passível de desestruturar relacionamentos e destruir a família, pela fal-
ta de amparo estatal ou mesmo de esclarecimento sobre como tratar e
medicar o doente mental sem excluí-lo à convivência social, como pri-
meira forma de reinserção e de garantia de um mínimo existencial.

Movo modelo para doenças mentais – o futuro
Em matéria estampada no dia 31 de março pp. (Caderno Vida,

p. A16, O Estado de S. Paulo), refere Herton Escobar nova tendência
dos cientistas na busca de melhor entendimento dos mecanismos ge-
néticos e biológicos dos transtornos, para tornar a terapia das doen-
ças mentais mais eficaz e personalizada.

No Encontro Y-Mind, realizado na Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp), o médico Bruce Cuthbert, do Instituto Nacional de
Saúde Mental dos Estados Unidos (NIMH), afirmou que: “A mesma
revolução que vem acontecendo na oncologia, apoiada na genômica
e no conhecimento da biologia do câncer, precisa acontecer agora na
psiquiatria. O diagnóstico e o tratamento de doenças mentais – como
bipolaridade, depressão maior, déficit de atenção (TDAH) e esquizo-
frenia – precisam se tornar mais personalizados, adaptados às carac-
terísticas genéticas, biológicas e comportamentais de cada paciente”.
A principal limitação atual, “segundo Cuthbert, é que os sistemas de
diagnóstico são baseados na observação de sintomas, que só se mani-
festam quando a pessoa já está doente e que fornecem informações
limitadas – e frequentemente confusas – sobre as causas do proble-
ma”. Para ele, “falar que alguém tem esquizofrenia hoje é o mesmo
que dizer que alguém tinha câncer 30 anos atrás. ‘Não nos diz nada
sobre as características da doença ou como ela deve ser tratada’.”

Para Jair Mari, coordenador do Programa de Pós-graduação do
Departamento de Psiquiatria da Unifesp: “Não precisamos encaixar
o paciente numa doença específica; precisamos caracterizar a doen-
ça do paciente (...) precisamos de um novo paradigma (...). O ideal
seria que os diagnósticos, como já ocorre na oncologia, fossem
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baseados em uma descrição dos atores genéticos, biológicos e quími-
cos que estão alterados no cérebro de cada paciente – e que o trata-
mento fosse definido com base nessas características individuais”.

Para Cuthbert: “Os sintomas devem ser o ponto de partida para
o diagnóstico, não o seu fator determinante.” (...) “Se quisermos falar
em prevenção, se quisermos falar em cura, precisamos entender mui-
to melhor os mecanismos da doença, para que possamos tratar a pa-
tologia em si, e não apenas os seus sintomas”.

O que pretendem os cientistas é uma revisão de como as doenças
psiquiátricas são classificadas: “A ideia seria passar de um modelo
compartimentado, mais parecido com um gaveteiro, em que cada
transtorno é descrito separadamente do outro, para um modelo mais
parecido com o de uma árvore evolutiva (ou até de uma floresta),
cheia de ramificações, em que cada galho representa uma combina-
ção individual de fatores genéticos, ambientais e comportamentais”.

Dados relevantes são coletados na mesma matéria sobre a epí-
grafe epidemiologia, quando o “Estudo Epidemiológico de Transtor-
nos Mentais São Paulo Megacity” afirma que 44,8% dos moradores
da Região Metropolitana de São Paulo sofrem de algum transtorno
mental ao longo da vida; 32,2% sofrem de dois ou mais transtornos e
13,4%, de três ou mais e, por fim, 57,7% é o risco projetado de al-
guém nessa Região manifestar um transtorno psiquiátrico até os 75
anos de idade.

No site http://revistapesquisa.fapesp.br/2012/07/16, consulta-
do em 31/3/13, o artigo “Tempestades do corpo e da alma”, em sín-
tese, admite que “crises de depressão e de euforia provocam desequi-
líbrios químicos que podem danificar as células e acelerar o envelhe-
cimento do corpo”. Inicia-se por referir que, desde 2009, o psiquiatra
Rodrigo Bressan e outros pesquisadores da Unifesp acompanham
grupo de adolescentes com “alto risco de desenvolver doenças men-
tais graves, como o transtorno bipolar e a esquizofrenia”. Assim, Bres-
san e os psiquiatras Elisa Brietzke e Ary Araripe Neto pretendem es-
clarecer se compostos “anti-inflamatórios, antioxidantes ou
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neurotróficos poderiam proteger as células cerebrais e, quem sabe,
reduzir o risco de desenvolver doenças mentais. A estratégia de ten-
tar proteger o cérebro com esses e outros compostos se baseia na hi-
pótese de que os neurônios e outras células cerebrais sofrem danos
gradativos a partir do primeiro episódio mais intenso da doença – há
quem suspeite de que os danos podem começar até mesmo antes”.

Um dos pesquisadores que ajudou a desenvolver estes estudos é
o psiquiatra Flávio Kapczinski, professor da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, convencido de que “a evolução dramática dos
casos graves de transtorno bipolar e de depressão é consequência de
alterações fisiológicas causadas pelas crises recorrentes”.

Kapczinski e pesquisadores, inclusive de outros grupos, conclu-
em que aquelas duas modalidades de doença mental, “uma vez
instalad(a)s e sem o tratamento adequado, seguem um padrão de
agravamento progressivo que pode culminar com a morte precoce
por problemas cardiovasculares e até câncer. De acordo com o mode-
lo, as outras doenças que aparentemente nada têm a ver com o que se
passa no cérebro poderiam evoluir como resultados dos desequilíbri-
os orgânicos gerados pelos episódios severos de depressão e mania”.

Este modelo representa um avanço em relação aos anteriores: “A
proposta teórica mais aceita considera os transtornos mentais resul-
tado da interação entre as condições sociais, econômicas, psicológi-
cas e culturais em que o indivíduo vive (os fatores ambientais) e sua
propensão a desenvolver o problema, determinado por suas caracte-
rísticas genéticas”.

Advertência final
Não será demasia lembrar como remate o posicionamento técni-

co-crítico de Vicentin, Gramkow e Rosa (2010) sobre a patologização
do jovem autor de ato infracional e o surgimento de “novos” manicô-
mios judiciários, quando, ao analisar a criação da Unidade Experi-
mental de Saúde, antecipam: “No momento em que trabalhamos na
direção da desinstitucionalização dos Manicômios Judiciários e da
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construção efetiva da Reforma em Saúde Mental, nesse campo mais
árduo e tardio da Reforma – o das suas interfaces com a justiça -, nos
defrontamos curiosamente no campo da infância e da juventude com
alguns processos em que a composição justiça e ‘saúde mental’ tem
operado exatamente na contramão, tanto das diretrizes das Políticas
de Saúde Mental quanto nas do Estatuto da Criança e do Adolescen-
te”, e enfatizam: “principalmente pela via da articulação entre trans-
torno mental e criminalidade juvenil”.

Os sinais dessa psiquiatrização, abordado em outros trabalhos, po-
dem ser, a critério das autoras, resumidos por quatro grandes linhas:

a) projeto de lei com previsão de medida de segurança, no âmbi-
to do Estatuto da Criança e do Adolescente;

b) crescente encaminhamento de adolescentes cumprindo medi-
da socioeducativa para perícias psiquiátricas;

c) crescente internação psiquiátrica de adolescentes por manda-
do judicial, caracterizada “pela compulsoriedade, pela estipulação
de prazos para internação ou pela sua subordinação aos critérios ju-
rídicos (...) ante a acentuada presença de quadros relativos a distúr-
bios de conduta (portanto, não psicóticos)” e, por fim,

d) a internação em regime de contenção na Unidade Experimen-
tal de Saúde, pelo estado de São Paulo, em nova regulamentação
pelo decreto n. 53.427, em 16 de setembro de 2008.

Reproduzem as autoras que, na inauguração dessa Unidade, a
então superintendente de saúde afirma que esta não “abrigará doen-
tes mentais, mas adolescentes de ‘conduta antissocial’, que ela mes-
ma define como ‘internos com tendência a depredar unidades, que
não cuidam de suas coisas, são questionadores e não seguem nor-
mas, os agitados”.

Desta forma, “a noção de periculosidade parece adquirir conota-
ções que facilitam a extensão e difusão do seu uso, cada vez mais
subordinado às exigências de ‘defesa social’ (...) A psiquiatrização
dos adolescentes caminha na direção do paradigma emergente de
gestão dos chamados indesejáveis e perigosos marcado pelo recurso
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cada vez maior ao encarceramento em detrimento do investimento
em políticas sociais e na radicalização da política punitiva como res-
posta ao aumento da desigualdade social, da violência e da insegu-
rança”. Esta situação não difere daquela enfrentada pelo criminoso-
doente adulto, nada obstante agravada pela circunstância da menor
capacidade de entendimento em razão da idade.

Ao cabo, a definição de periculosidade, base de uma psiquiatria
criminológica, acabou por ser questionada: “pela ruptura do nexo
causal entre enfermidade e periculosidade; pelo questionamento da
‘certeza diagnóstica’ e da competência e capacidade preditiva da
psiquiatria no tocante à periculosidade e pela ‘crise e dissolução do
paradigma positivista-organicista’, com o desenvolvimento dos enfo-
ques sociais e interacionista no tocante ao sofrimento mental”.

Conclusão
O quadro continua desanimador, enquanto não houver o com-

promisso político de concretizar políticas públicas voltadas para o
tratamento e abrigo do paciente e tratar a questão da doença mental
– seja na aplicação de medida de segurança, seja na aplicação do
Estatuto da Criança e do Adolescente – como questão de Saúde. O
envolvimento das famílias do doente mental ou do encarcerado por
crime ou ato infracional, a partir de desvios comportamentais em
razão do passado do núcleo familiar, do abuso de drogas ou pelo
aproveitamento da mão de obra vulnerável por organizações macro-
criminosas, não atingir níveis de eficácia, visando a reinserção da-
queles na esfera civil e profissional.

E, finalmente, o que trará o Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais, (Diganostic and Statistical Manual of Mental
Disorders – DSM), depois de anos de espera por impugnações diante
da interferência da indústria farmacêutica, no sentido de que todo
organismo vivo da espécie humana deve, a princípio, sofrer de al-
gum transtorno, logo necessita de medicação?
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A medida de segurança surgiu com a necessidade de prevenir o
delito, onde o autor de uma infração penal era submetido a medidas
de prevenção, para a segurança do próximo1.

No Direito Penal brasileiro, a medida de segurança surge como
um remédio legal, uma sanção imposta pelo estado em face da peri-
culosidade que a pessoa ou coisa possam trazer à sociedade. Está
expresso no artigo 96 do Código Penal que os tratamento para a me-
dida de segurança podem ser detentivas e deverá ser através de “in-
ternação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em
outro estabelecimento adequado”; ou não detentivas quando não hou-
ver a necessidade de internação realizada através de “sujeição a trata-
mento ambulatorial”.

A medida de segurança é a medida de defesa social imposta pela
autoridade judiciária aos inimputáveis visando evitar que o autor volte
a delinquir, tratando-o e o tornando apto ao convívio em sociedade,
conforme o Código Penal de 1940:

Medida de segurança e a possibilidade
de reclusão perpétua

Renato Ribeiro Velloso, Hewdy Lobo Ribeiro, Antônio Cabral Filho,
Rafael Bernardon Ribeiro e Quirino Cordeiro

7

1 Costa, Paulo José da – Comentários ao Código Penal; Parte Geral (Lei. 7.209, de 11/7/
1984, V.01,p. 125.
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(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).
Artigo 26, CP – “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.
Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de um a dois ter-
ços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental
ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não
era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento.”
Artigo 27, CP – “Os menores de 18 (dezoito) anos são penal-
mente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas
na legislação especial”.
Artigo 28, CP – “Não excluem a imputabilidade penal”:
I – a emoção ou a paixão;
II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou subs-
tância de efeitos análogos.
§ 1º É isento de pena o agente que, por embriaguez completa,
proveniente de caso fortuito ou força maior, era, o tempo da
ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o cará-
ter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse en-
tendimento.
§ 2º “A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agen-
te, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força mai-
or, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, plena capa-
cidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se
de acordo com esse entendimento”.

Há duas espécies de sanções penais no ordenamento jurídico bra-
sileiro, a saber, a pena e a medida de segurança. Ambas apresentam
diferenças e semelhanças entre si. As penas são destinadas aos impu-
táveis e aos semi-imputáveis, a partir do reconhecimento da culpabi-
lidade do agente e tem seus limites mínimo e máximo predeterminados
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no Código Penal2. As penas possuem caráter retributivo e intimidató-
rio, tendo por finalidade maior a reinserção social do condenado,
com um efeito de prevenção geral e especial.

As penas são aplicadas por tempo determinado e proporcional à
gravidade do delito e ao bem jurídico violado. Em contrapartida, as
medidas de segurança são destinadas aos indivíduos inimputáveis e,
por vezes, semi-imputáveis, tendo como objetivo a prevenção especi-
al, por intermédio do tratamento curativo do agente. O prazo míni-
mo para a medida de segurança deve ser estabelecido pelo Juiz e será
fixado de acordo com o grau de perturbação mental do sujeito, bem
como pela ameaça de perigo que se mostre iminente ou imediata; tem
um prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, porém o máximo da
duração não foi previsto no Código Penal.

No entanto, o prazo máximo é ainda controverso em nossos tri-
bunais. Alguns juízes e ministros têm o entendimento que a regra
constitucional que veda penas de caráter perpétuo (art. 5º, inciso XLII

2 Art. 53 - As penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção
correspondente a cada tipo legal de crime. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Penas restritivas de direitos
Art. 54 - As penas restritivas de direitos são aplicáveis, independentemente de comina-
ção na parte especial, em substituição à pena privativa de liberdade, fixada em quanti-
dade inferior a 1 (um) ano, ou nos crimes culposos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
Art. 55 - As penas restritivas de direitos referidas nos incisos III, IV, V e VI do art. 43
terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o dispos-
to no § 4o do art. 46. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
Art. 56 - As penas de interdição, previstas nos incisos I e II do art. 47 deste Código,
aplicam-se para todo o crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício,
cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 57 - A pena de interdição, prevista no inciso III do art. 47 deste Código, aplica-se aos
crimes culposos de trânsito. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Pena de multa
Art. 58 - A multa, prevista em cada tipo legal de crime, tem os limites fixados no art. 49
e seus parágrafos deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único - A multa prevista no parágrafo único do art. 44 e no § 2º do art. 60
deste Código aplica-se independentemente de cominação na parte especial. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).
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da Constituição Federal), bem como o limite máximo de 30 anos de
pena estabelecido pelo art. 753 do Código Penal são aplicáveis aos
pacientes em medida de segurança. Ademais, a redação do parágra-
fo único do art. 964 do Código Penal estabelece que, “extinta a puni-
bilidade, não se impõe medida de segurança nem subsiste a que te-
nha sido imposta”, significando que o sujeito, em tese, não pode ter
ultrapassado período equivalente à pena máxima cominada prevista
para o delito cometido. Esta redação entra em conflito com o artigo
exatamente posterior (art. 97 do CP), onde se lê que o prazo da medi-
da é indeterminado no máximo, cessando apenas com o desapareci-
mento da periculosidade do agente, que deverá ser verificada por
exame médico-pericial, por meio de perícia de verificação de cessa-
ção de periculosidade, a ser realizada periodicamente, a cada ano.

O aspecto mais polêmico da medida de segurança em caráter de
internação é seu possível aspecto indeterminado, no que tange ao
tempo de duração. Apesar de não ser considerada pena, a medida de
segurança pode privar perpetuamente um indivíduo de sua liberda-
de. Muitos juristas usam a Constituição Federal de 1988 e o Código
Penal de 1984 para atacar esse expediente de caráter perpétuo da
medida de segurança, conforme explicitado acima. A Constituição
Federal também adotou o princípio da anterioridade ou da reserva
legal, que proíbe a existência de pena sem prévia cominação legal.
Sendo assim, pode-se observar que a medida de segurança obedece
ao princípio da anterioridade legal, já que está prevista em lei.

3 Art. 75 - O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser
superior a 30 (trinta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja
superior a 30 (trinta) anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo
deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

4 Art. 96 - As medidas de segurança são: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único - Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança nem
subsiste a que tenha sido imposta. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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Outros juristas afirmam que, por não apresentar tempo definido
de prazo para seu cumprimento, a medida de segurança não obede-
ce ao princípio da igualdade, tratando de modo desigual os doentes
mentais inimputáveis ou semi-imputáveis, quando comparados aos
imputáveis que são apenados e têm seu tempo de pena determinado.
Outro ponto que também tem sido levantado é que a medida de se-
gurança feriria o princípio da presunção de inocência, já que o doen-
te mental que permanece internado em medida de segurança acaba
sendo punido não pelas condutas que praticou, mas sim pela eventu-
al probabilidade de voltar a cometer delitos.

Diante dessa questão, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se
do seguinte modo: “A interpretação sistemática e teleológica dos arti-
gos 75, 97 e 183, os dois primeiros do Código Penal e o último da Lei
de Execuções Penais, deve fazer-se considerada a garantia constitu-
cional abolidora das prisões perpétuas. A medida de segurança fica
jungida ao período máximo de trinta anos” (Habeas Corpus 84.219,
relator ministro Marco Aurélio, julgamento em 16-8-2005, Primeira
Turma, DJ de 23-9-2005). No mesmo sentido, houve votação do mi-
nistro Ricardo Lewandowski (HC 98.360, julgamento em 4-8-2009,
Primeira Turma, DJE de 23-10-2009) e do ministro Cezar Peluso (HC
97.621, julgamento em 2-6-2009, Segunda Turma, DJE  de 26-6-2009).

A internação psiquiátrica através da medida de segurança so-
mente será realizada mediante laudo médico que caracterize os seus
motivos e deverá ser realizada em hospital de custódia e tratamento
psiquiátrico devendo ser observada a possibilidade da sujeição do
portador de doença mental ao tratamento ambulatorial5, devendo
ser defendida a liberdade e outros direitos do agente.

5 Espécies de medida de segurança
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. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prazo
§ 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdu-
rando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosi-
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Assim sendo, João Mestrieri faz o seguinte comentário com rela-
ção aos pressupostos da medida se segurança:

“São pressupostos da imposição da medida de segurança, qual-
quer que seja: existência de prévia e expressa previsão legal;
prática de fato ilícito típico e perigosidade do agente.
As medidas de segurança, como observamos, devem obedecer
ao princípio da legalidade, e assim apenas serão aplicáveis aque-
las previstas em lei penal, anteriormente à prática do fato ilícito
típico. Como consequência, tendo presente a nomeação legal do
artigo 96, CP, devemos entender abolidos e, assim, não aplicá-
vel todo o elenco de medidas de segurança previsto no direito
anterior. No mesmo sentido, nas hipóteses de crime impossível
e de crime putativo, não mais é aplicável medida de segurança.
Para a imposição de medida de segurança não basta a perigo-
sidade social do agente ou sua conduta marginal, necessário se
faz a prática de fato definido em lei como crime punível, em
sua essência, no caso dos semi-imputáveis, e não punível, no
caso do inimputável, por lhe faltar ação subjetivamente válida
e culpabilidade. Desse modo, o agente que praticar fato ilícito
típico abrigado por uma das causas de exclusão de ilicitude do
artigo 23, CP, ainda que perigoso, não será submetido à medi-
da de segurança.

dade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
Perícia médica
§ 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.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Desinternação ou liberação condicional
§ 3º - A desinternação, ou a liberação, será sempre condicional devendo ser restabeleci-
da a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 (um) ano, pratica fato indica-
tivo de persistência de sua periculosidade. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 4º - Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a interna-
ção do agente, se essa providência for necessária para fins curativos. (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável

MEDIDA DE SEGURANÇA E A POSSIBILIDADE DE RECLUSÃO PERPÉTUA



MEDIDA DE SEGURANÇA – UMA QUESTÃO DE SAÚDE E ÉTICA

135

A perigosidade é legalmente presumida nos inimputáveis e deve
ser valorada judicialmente em relação aos semi-imputáveis
para aplicação do sistema vicariante. Nesse caso, como precei-
tuado no artigo 26, parágrafo único, CP, deve o juiz optar
entre a diminuição obrigatória da pena, de um a dois terços,
ou submeter o agente a medida de segurança, a qual, uma vez
em execução não difere daquela imposta aos inimputáveis.”6

Outro aspecto importante na discussão do tema reside na precari-
edade do tratamento psiquiátrico oferecido aos pacientes em medida
de segurança em regime de internação hospitalar nos hospitais de cus-
tódia país afora. Há inúmeros relatos de inadequacões de tais institui-
ções em diversas partes do país, não cumprindo seu papel de trata-
mento apropriado aos pacientes, objetivando sua reinserção social. Tal
situação afronta a Lei 10.216, que no seu Artigo 27 garante o direito a
todo paciente portador de transtorno mental “acesso ao melhor trata-
mento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades”.

Nesse contexto, os pacientes em medida de segurança vêm tendo
acesso nos últimos tempos a benefícios legais que antes só eram desti-
nados aos apenados, como remédio paliativo. A Sexta Turma do

6 Mestieri, João, Teoria Elementar do Direito Criminal: Parte geral, p.129.

7 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.
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Superior Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo firmou entendi-
mento que a medida de segurança, seja ela de internação ou de trata-
mento ambulatorial, pode ser extinta pela prescrição. No caso julga-
do, o habeas corpus foi interposto contra acórdão do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo que cassou decisão que extinguiu a medida de se-
gurança, em razão da prescrição.

Segundo a referida decisão, a prescrição da pretensão executória
alcança não só os imputáveis, mas também aqueles submetidos ao
regime de medida de segurança. Segundo tal entendimento, o Códi-
go Penal não necessita dispor especificamente sobre a prescrição no
caso de aplicação exclusiva de medida de segurança ao acusado inim-
putável, aplicando-se, nesses casos, a regra inserta no artigo 1098 do
Código Penal.

Outro benefício legal que desde 2008 foi estendido aos pacientes
em medida de segurança é o indulto presidencial (decreto 6.076/2008
e subsequentes). O decreto, que é editado anualmente, em sua última
versão afirma que o indulto presidencial vale também às pessoas “sub-
metidas à medida de segurança, independentemente da cessação da
periculosidade que, até 25 de dezembro de 2011, tenham suportado
privação da liberdade, internação ou tratamento ambulatorial por

8 Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto
no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade
cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234 , de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não
excede a dois;
VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela
Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previs-
tos para as privativas de liberdade. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
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período igual ou superior ao máximo da pena cominada à infração
penal correspondente à conduta praticada ou, nos casos de substitui-
ção prevista no art. 183 da Lei de Execução Penal, por período igual
ao tempo da condenação”.

A dúvida que se estabelece no art. 1839 da Lei 7.210/84 (Lei de
Execução Penal), quando ocorrer a conversão da pena em medida de
segurança, é saber se o prazo de duração da pena privativa de liber-
dade estará limitado ao restante da pena privativa de liberdade apli-
cada ou “quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade,
sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental” a duração des-
sa substituição de pena em medida de segurança será por prazo in-
determinado.

Por outro lado, opiniões contrárias vêm surgindo contra esses
posicionamentos acerca dos pacientes em medida de segurança. No
ano de 2012 foi apresentada pelo egrégio Conselho Penitenciário do
Estado de São Paulo proposta para que o indulto presidencial não
mais fosse estendido aos pacientes em medida de segurança.

A proposta em questão foi a seguinte: “A medida de segurança na
modalidade de internação, segundo o código penal, é imposta obriga-
toriamente aos inimputáveis puníveis com pena de prisão e eventual-
mente aos puníveis com detenção. O sujeito, absolvido impropriamen-
te, tem como direito estabelecido pelo artigo 99 do Código Penal ser
“recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será
submetido a tratamento”. Portando, trata-se de medida de tratamento,
por prazo indeterminado, encerrada quando constatada a “cessação
de periculosidade” por perícia médica (artigo 97 - § 1º do Código Pe-
nal).  A Lei 10.216/2001, que regula a assistência aos portadores de
transtornos mentais, estabelece como um direito o acesso “ao melhor

9 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 de-
terminar a substituição da pena por medida de segurança. (Redação dada pela Lei nº
12.313, de 2010).
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tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades”.
No entanto, a mesma lei garante a segurança dos pacientes e profissi-
onais envolvidos, determinando que o juiz leve em conta as caracterís-
ticas do estabelecimento de saúde destinado à internação compulsó-
ria: Art. 9º  A internação compulsória é determinada, de acordo com a legis-
lação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de
segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais
internados e funcionários. Sob todos os aspectos (éticos, código penal e
lei 10216/2001), é garantido aos doentes mentais o direito a um trata-
mento digno, de acordo com suas necessidades específicas. O paciente
em medida de segurança internado em hospital de custódia, se supõe,
está em um processo terapêutico. A lógica é de tratamento, e não de
punição. O equivalente da alta médica, guardadas as devidas propor-
ções, é a cessação de periculosidade, um termo proscrito, ainda pre-
sente em nosso código penal. Indultar paciente psiquiátrico em meio a
um tratamento médico equivale a retirar de hospital paciente com do-
ença clínica em evolução (por exemplo, pneumonia, infarto ou diabe-
tes descompensada), sem alta. O prejuízo é do paciente.

Por outro lado, os critérios do indulto são objetivos, e não farão
diferença entre o paciente pouco ou nada agressivo, como um psicó-
tico controlado, e o paciente com transtorno de personalidade grave,
psicopatia ou serial killers. Não se pode ignorar que, em geral, o paci-
ente psiquiátrico-forense tem peculiaridades e demandas diferentes
do paciente psiquiátrico comum. Do ponto de vista social e dos direi-
tos humanos, é uma decisão questionável. Indo além, indultar paci-
ente e determinar sua imediata remoção para hospital psiquiátrico
comum do sistema único de saúde, como vem acontecendo no Esta-
do de São Paulo sem a devida fundamentação técnica (laudo médico
que indique internação neste tipo de estabelecimento), coloca em ris-
co o próprio paciente, os outros doentes internados e toda a equipe
assistencial, o que viola a Lei 10.216/2001.”

No entanto, os problemas e controvérsias não residem apenas
nos pacientes que apresentam transtornos mentais graves e encon-
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tram-se em medida de segurança. Situação inversa dessa é tão ou
mais complexa, a saber, a existência de uma parcela considerável de
pacientes portadores de transtornos mentais graves que não estão
em medida de segurança e recebendo tratamento psiquiátrico, mas
sim que estão apenados e presos em unidades prisionais comuns,
muitas vezes sem acesso a assistência para o seu problema de saúde.

Tal situação deve-se ao fato de muitas autoridades apresentarem
um entendimento equivocado acerca da inimputabilidade do doente
mental. Para muitas delas, pode soar como impunidade a absolvição
de um indivíduo para a aplicação de medida de segurança, especial-
mente em situações nas quais ocorreram delitos com alta comoção
social e grande clamor por justiça. Em momentos assim, muitos pa-
cientes acabam sendo condenados e não recebem a sanção penal apro-
priada para seus casos. Isso, sem falar nos casos em que a medida de
segurança não é aplicada por puro descaso. Desse modo, muitos pa-
cientes encontram-se privados do direito de receber tratamento con-
tra a doença mental que lhes aflige.

A Lei de Execução Penal em seu artigo 43 garante ao familiar ou
dependentes a liberdade de contratar médico de confiança pessoal
do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, a fim de
acompanhar e orientar o tratamento. Sendo que possíveis divergên-
cias entre o médico oficial e o particular serão resolvidas pelo Juiz da
execução.

O Professor Fernando Capez ressalta a Súmula nº 52510 do STF:
“Medida de Segurança e “reformatio in pejus” (Súmula 525
do STF): o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se no senti-
do de que,”com a reforma penal de 1984, a medida de segu-
rança passou a ser aplicada somente aos inimputáveis e aos
semi-imputáveis, podendo substituir a pena privativa de li-
berdade quando for o caso, conforme inteligência dos arts. 97 e

10 Súmulas do STF – nº 525 – “A medida de segurança não será aplicada em segunda
instância, quando só o réu tenha recorrido”.
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98 do CP; assim, a Súm. 525 do STF, editada ante da citada
reforma, subsiste apenas para vedar a reformatio in pejus no
caso específico da medida de segurança”355. As medidas de
segurança submetem-se também aos princípios da reserva le-
gal e da anterioridade, uma vez que acarretam gravemente a
restrição ao jus liertatis do sentenciado”11

O Juiz da execução poderá a qualquer momento, ainda que no
decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança e
diante de requerimento fundamentado do Ministério Público ou do
interessado, ordenar o exame para que se verifique a cessação da
periculosidade, respeitando os procedimentos elencados no artigo
17512 da Lei de Execução Penal. Caso seja determinada a desinterna-
ção ou a liberação através da cessação da periculosidade aplicar-se-á
o disposto nos artigos 132 e 133 da Lei de Execução Penal:

Art. 132. Deferido o pedido, o Juiz especificará as condições a
que fica subordinado o livramento. Citado por 157
§ 1º Serão sempre impostas ao liberado condicional as obriga-
ções seguintes:
a) obter ocupação lícita, dentro de prazo razoável se for apto
para o trabalho;

11 Capez, Fernando – Curso de direito pena: volume 1: parte geral – São Paulo –
Saraiva, 2005 pag. 411

12 Lei 7.210/84 -  Art. 175. A cessação da periculosidade será averiguada no fim do
prazo mínimo de duração da medida de segurança, pelo exame das condições pessoais
do agente, observando-se o seguinte:
I - a autoridade administrativa, até 1 (um) mês antes de expirar o prazo de duração mí
nima da medida, remeterá ao Juiz minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a
revogação ou permanência da medida;
II - o relatório será instruído com o laudo psiquiátrico;
III - juntado aos autos o relatório ou realizadas as diligências, serão ouvidos, sucessivamen-
te, o Ministério Público e o curador ou defensor, no prazo de 3 (três) dias para cada um;
IV - o Juiz nomeará curador ou defensor para o agente que não o tiver;
V - o Juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, poderá determinar novas
diligências, ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança;
VI - ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o inciso anterior, o Juiz
proferirá a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias.
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b) comunicar periodicamente ao Juiz sua ocupação;
c) não mudar do território da comarca do Juízo da execução,
sem prévia autorização deste.
§ 2º Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre
outras obrigações, as seguintes:
a) não mudar de residência sem comunicação ao Juiz e à auto-
ridade incumbida da observação cautelar e de proteção;
b) recolher-se à habitação em hora fixada;
c) não frequentar determinados lugares.
d) (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
Art. 133. Se for permitido ao liberado residir fora da comarca
do Juízo da execução, remeter-se-á cópia da sentença do livra-
mento ao Juízo do lugar para onde ele se houver transferido e
à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção.

O instituto da medida de segurança é negligenciado pelos legisla-
dores e pelos aplicadores do direito, o que gera insegurança e injusti-
ça, não só para os que sofrem com a aplicação da medida, mas, tam-
bém, para a sociedade.

Hoje, muito embora não se possa aceitar o caráter perpétuo da
medida de segurança, não existem limites legislativos para se coibir
discrepâncias em sua aplicação.

Não se pode esperar apenas que a discricionariedade e o bom
senso do aplicador da norma evitem a má aplicação do dispositivo. É
necessário que o tema seja enfrentado e submetido a amplos debates,
visando a reforma legislativa, para que a medida de segurança seja
fator gerador de Justiça.
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A avaliação de risco é uma das áreas mais delicadas e onde recebe-
mos maior carga de responsabilidades e expectativas na área da psi-
quiatria forense. Trata-se de, através de conhecimentos técnicos e ins-
trumentos adequados, tentar avaliar as chances ou probabilidades de
determinado paciente voltar a apresentar atos de violência, reincidir
criminalmente e/ou reagudizar seu quadro psiquiátrico, em determi-
nado contexto ou cenário sócio-ambiental projetado no futuro.

Inicialmente há que se fazer uma referência ao que o ordena-
mento jurídico nacional entende atualmente por análise de risco. O
Código Penal Brasileiro de 1940, revisado em 1984, define os doentes
mentais como inimputáveis e, eventualmente outros transtornos como
semi-imputáveis em seu artigo 26:

“É isento de pena o agente que, por doença mental ou desen-
volvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo
da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento
Redução de pena
Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois ter-
ços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental
ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não

Avaliação de risco do paciente
em medida de segurança

Rafael Bernardon Ribeiro e Quirino Cordeiro

8
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era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento”

O doente mental infrator ou portador de algum transtorno psi-
quiátrico objeto do estudo de que trata este capítulo será submetido a
uma medida de tratamento compulsório ao invés de condenado, cha-
mada medida de segurança. Seguem os artigos 97 e 98 do mesmo
Código Penal, que regulam tal tratamento:

Imposição da medida de segurança para inimputável
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 trata-
mento ambulatorial.
Prazo
§ 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, será por
tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averi-
guada, mediante perícia médica, a cessação de periculosi-
dade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos
Perícia médica
§ 2º - A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo míni-
mo fixado e deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer
tempo, se o determinar o juiz da execução
Desinternação ou liberação condicional
§ 3º - A desinternação, ou a liberação, será sempre condicional
devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, an-
tes do decurso de 1 (um) ano, pratica fato indicativo de persis-
tência de sua periculosidade
§ 4º - Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o
juiz determinar a internação do agente, se essa providência for
necessária para fins curativos
Substituição da pena por medida de segurança para o
semi-imputável
Art. 98 - Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste
Código, e necessitando o condenado de especial tratamento

AVALIAÇÃO DE RISCO DO PACIENTE EM MEDIDA DE SEGURANÇA



MEDIDA DE SEGURANÇA – UMA QUESTÃO DE SAÚDE E ÉTICA

145

curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída
pela internação, ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mí-
nimo de 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do artigo anterior
e respectivos §§ 1º a 4º. 

Destacamos o diploma legal porque no ofício pericial estamos a
serviço da Justiça, sendo os olhos e ouvidos técnicos dos operadores
do Direito, especialmente do juiz. Na medida de segurança, a condu-
ção do tratamento é dada pelo juiz, de acordo com a lei. O prazo
mínimo de tratamento (1 a 3 anos), é fixado em lei; o regime inicial
(ambulatorial ou hospitalar) é dado de acordo com a tipificação do
crime; a alta, por fim, é dada com a Cessação da Periculosidade.
Há, ainda, a nebulosa questão da semi-imputabilidade, que coloca
sob os cuidados da medicina os transtornos de personalidade e psico-
patas, muitas vezes em espaços comuns com psicóticos, portadores
de deficiência intelectual e transtornos do humor.

Cessação de periculosidade
Conforme explicitado acima, por motivos legais e pelo uso, no

Brasil, faz-se o exame de cessação de periculosidade quando o paci-
ente é submetido a uma medida de tratamento, seja ela ambulatorial
ou hospitalar, no âmbito do direito criminal, quando já na execução
da medida de segurança. Por definição legal, o doente mental crimi-
noso recebe o rótulo de “periculoso”, seja qual for o crime.

Esta perícia (parecer psiquiátrico-forense) pode ser demandada
por qualquer uma das partes: vara de execuções criminais (juiz), mi-
nistério público (promotor) ou defesa (advogados e defensoria).
Dois médicos devem assinar o documento. Deve ser realizada anual-
mente, mas pode ser pedida a qualquer momento isoladamente ou
de comum acordo pelos citados anteriormente. O prazo mínimo de
um ano de internação não tem sido levado em consideração de for-
ma rígida no Estado de São Paulo, dados os avanços na área de saú-
de. Mas os atrasos na operacionalização das avaliações acabam pro-
longando desnecessariamente as internações em muitos casos.
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Nos moldes atuais, não há uma padronização na forma da avali-
ação no país. Há alguns livros e artigos de autores da área que suge-
rem formatos de laudos e pareceres, bem como questões a serem res-
pondidas e itens a serem avaliados. Contudo, há liberdade e autono-
mia, garantidas pelo nosso código de ética, inclusive na interpreta-
ção e leitura que se faz dos dados colhidos e do contato com o pacien-
te, onde entra uma certa subjetividade, inerente à especialidade. Os
operadores do Direito nos cobram, por sua vez, respostas objetivas e
taxativas, dicotômicas: “periculosidade cessada” ou “periculosidade
não cessada”, sem margem para falarmos de risco e de manejo de
risco, e do contexto de reinserção social, por força da lei obsoleta, em
que pese que o bom senso e a inovação têm sido marcas das Execu-
ções Criminais das Medidas de Segurança no Estado de São Paulo,
por iniciativas dos magistrados. O resultado são laudos muitas vezes
discrepantes, adotando escolas e leituras diversas, prolongamento de
internações (in dubio, pro societate), além da insegurança de não po-
dermos, na posição de peritos, propor alguns esquemas de manejo de
risco mais modernos que poderiam beneficiar alguns pacientes até
que o Estado ofereça estrutura de cuidados forenses, dentro de um
novo arcabouço legal. No entanto, há que se reforçar que, na média,
a opinião dos especialistas, mesmo que não padronizada, mais acer-
ta do que erra e é de grande valia para a Justiça. Para efeito compara-
tivo do poder destas avaliações, usamos o tamanho de efeito (capaci-
dade de prever o evento) para determinado desfecho (por exemplo,
reincidência criminal ou novo ato de violência) em determinado in-
tervalo de tempo. Um método bastante utilizado é a área sob a curva
(AUC em inglês). Valores próximos de 1 indicam capacidade perfeita
de previsão positiva enquanto valor de 0,5 indica ferramenta tão efi-
caz quanto o acaso (jogar uma moeda para cima). Um instrumento é
considerado como tendo poder de predição positiva baixo, modera-
do ou alto de acordo com a medida de seu tamanho de efeito. Por
exemplo, através da AUC, por convenção, estes valores serão entre
0,55 e 0,63 para baixo poder; 0,64 e 0,70 para médio; maior que 0,71
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para alto. Em metanálise de estudos internacionais as avaliações clí-
nicas atingiram uma AUC de 0,67, mostrando que a opinião de espe-
cialista tem sua validade, em que pese que a transposição deste dado
para a realidade brasileira está muito longe de ser automática. Não é
uma surpresa, pois as ferramentas estruturadas e seus itens derivam
de estudos estatísticos sobre fatores relacionados ao crime, reincidên-
cia e recaídas, algo que empiricamente já era percebido, estudado,
aplicado e transmitido nos livros e aulas de psiquiatria forense. No-
vos instrumentos têm relação direta com os itens que foram sendo
agrupados sistematicamente a partir das avaliações não-estrutura-
das, além de estudos de criminologia e estatística.

A questão médica por trás do exame de cessação de periculosi-
dade, a ser verificada, diz respeito ao estado atual do sujeito em rela-
ção ao constatado no “incidente de insanidade mental” – a perícia
inicial que atestou a inimputabilidade e lhe conferiu um diagnóstico,
com nexo causal doença/transtorno – crime. Com base na evolução
longitudinal do quadro durante o tratamento (histórico, informações
colaterais, análise de prontuário), o perito deve verificar se houve
melhora e se o paciente encontra-se estável, tratado, e em que grau;
se está apto pra progredir para o tratamento ambulatorial.

A questão forense, que não pode ser dissociada dentro deste con-
texto de “periculosidade”, diz respeito ao crime cometido, à forma
de cometimento, à perversidade ou não no trato com a vítima, à pre-
sença ou não de psicopatia, transtorno de personalidade, reincidên-
cia criminal, adesão ao tratamento, comportamento intra-institucio-
nal, delinquência juvenil, dependência de álcool e drogas – todos es-
tes fatores relacionados com maior risco de violência. Aqui o perito
busca informar ao juiz se o indivíduo está apto ao convívio social,
baseado em questões médicas. Muitas vezes, iniciada a medida de
segurança em casos de semi-imputabilidade (psicopatas e transtor-
nos de personalidade severos), torna-se muito difícil ao perito atestar
a cessação da periculosidade, visto que, apesar de o juízo de realida-
de e a capacidade cognitiva estarem preservados, existe um risco
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aumentado por questões que transcendem à psiquiatria e sua capaci-
dade terapêutica atual.

Por fim, deve-se considerar o bom comportamento em um siste-
ma fechado como o hospital forense, com regras e normas rígidas,
algo a ser relativizado. Na avaliação de periculosidade, o perito deve
projetar o cenário externo, o contexto no qual o paciente irá se inserir
quando da saída do hospital e quais os meios de continência sócio-
familiares que terá à sua disposição, para julgar adequadamente o
risco “periculosidade”.

Define o mestre Guido Palomba em seu Tratado de Psiquiatria Fo-
rense trinta e cinco itens indicadores de periculosidade, divididos em 5
grupos, úteis para organizar o pensamento dentro do modelo atual:

1. Curva Vital – falta de aplicação escolar, interrupção de apren-
dizado, inconstâncias no trabalho, integração com grupos sem
atividades construtivas, existência de criminalidade precoce, nú-
mero elevado de incidentes jurídicos e policiais, reincidência rá-
pida, distúrbios precoces de conduta, início precoce da doença.
2. Morfologia do Crime – crime praticado com agravantes le-
gais, crimes brutais, crimes sem motivos psicológicos explicá-
veis, crimes contra pessoa e costumes, crimes com multiplici-
dade de golpes, crimes praticados com frieza de sentimentos,
crimes praticados contra pessoas indefesas.
3. Vida Frenocomial – necessidade de medidas restritivas, cri-
minalidade intralocal, mau comportamento, deficiente ou nulo
aproveitamento escolar, precário ou nulo aproveitamento la-
borterápico, fugas e tentativas de fuga.
4. Intercorrências Psiquiátricas – agitação psicomotora, sur-
tos e episódios psicóticos, crises de irascibilidade, necessidades
de altas dosagens de psicofármacos.
5. Estado psíquico atual – humor explosivo, falta de crítica ao
ato delituoso que praticou, falta de planos para o futuro, aluci-
nações, delírios, falta de remorso, falta de sentimentos superi-
ores, egocentração dos sentimentos.
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Notar que muitos destes itens estarão contemplados nas escalas
estruturadas que discutiremos a seguir.

Avaliação de risco
O uso de métodos estruturados para avaliação de risco em psi-

quiatria forense teve impulso a partir da década de 1980. Ainda que
timidamente, o conceito de risco tem sido trazido para a prática fo-
rense brasileira principalmente pela academia, e mais recentemente.
Tem se esforçado em pô-lo em prática o grupo ligado ao Instituto
Psiquiátrico Forense do Rio Grande do Sul e à Universidade Federal
de Ciências da Saúde de Porto Alegre, liderados pelo Prof. José Geral-
do Vernet Taborda, conforme referências abaixo, o que já permite o
uso de importante instrumento no nosso meio (HCR-20).

O grande estudo precursor que impulsionou o desenvolvimento
das avaliações de risco modernas foi o de Monahan e colaboradores do
início dos anos de 1980, que chamou a atenção para as limitações da
predictabilidade das avaliações de risco de psiquiatras e psicólogos, aten-
tando que temos certa capacidade de prever dentro de certos limites e
que nunca atingiremos os desejados 100% de precisão. Seguindo esta
monografia intitulada The Clinical Prediction of Violent Behaviour e seu
marcante artigo de 1984 sobre o mesmo tema, numerosas ferramentas
estruturadas para avaliação de risco foram desenvolvidas e validadas
em diversos países do mundo, sendo usadas regularmente na prática
forense. Há mais de 120 ferramentas validadas e em uso nos dias atuais.

Os instrumentos dividem-se em dois grupos:
1 - Ferramentas atuariais: instrumentos que possuem relações

supostamente validadas entre preditores de risco aferidos de manei-
ra mecânica, segundo regras explícitas. Método formal, que vale-se
de uma equação, gráfico ou fórmula onde o score pode ser convertido
para uma probabilidade estatística para um determinado desfecho.
Notar que sempre há que se prestar atenção no decurso de tempo até
o desfecho (1 mês ≠ 1 ano ≠ 5 anos) e o desfecho (qualquer violência ≠
violência grave). Outro ponto de discussão é que, mesmo com todos
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os esforços, algum grau de subjetividade sempre haverá nestas ferra-
mentas – daí a necessidade de treinamento e leitura de manuais, que
devem estar sempre ao lado do avaliador. São chamadas de estáticas
porque o resultado final não muda ou muda muito pouco ao longo
dos anos (“status de risco”). São Exemplos: Escala de Psicopatia Hare
(PCL-R) e Violence Risk Appraisal Guide (VRAG).

2 - Juízo Profissional Estruturado (do inglês, structured profes-
sional judgement) – JPE: como no caso acima, são ferramentas basea-
das em uma lista de itens a serem avaliados, usualmente como “pre-
sente”, “ausente” ou “desconhecido/duvidoso”. Os fatores são deri-
vados de extensa revisão de literatura sobre conhecidos fatores de
risco para comportamentos agressivos. O avaliador deverá utilizar
entrevistas, arquivos e toda sorte de informações colaterais. O profis-
sional levará em conta todos os fatores de risco, mas usará sua exper-
tise clínica para chegar a uma conclusão, delimitando o risco em bai-
xo, moderado ou alto (“estado de risco”). Na prática clínica forense,
os manuais não recomendam a conversão para score numérico, uma
diferença marcante com os instrumentos atuariais. Nestas escalas há
variáveis clínicas, que podem responder ao tratamento e mudam ao
longo do tempo. Também necessitam de treinamento prévio e constan-
te acesso ao manual durante a aplicação, caso surjam dúvidas. São
exemplos as ferramentas “Histórico, Clínica e Manejo de Risco – 20”
(HCR-20 - Historical, Clinical, Risk Management-20), Early Assessment
Risk List for Boys, Version 2 (EARL-20B), Structured Assessment of
Violence Risk in Youth (SAVRY) e Sexual Violence Risk–20 (SVR-20).

Outra importante distinção que deve ser feita dentro das escalas
é entre variáveis estáticas (que não mudam ao longo do tempo – por
exemplo, as históricas) e as variáveis dinâmicas (por exemplo, as va-
riáveis clínicas, que podem responder ao tratamento). A HCR-20, um
instrumento do tipo JPE, possui itens históricos, portanto estáticos, e
itens dinâmicos (clínicos e de manejo de risco), que podem mudar ao
longo do tempo e com tratamento e manejo.

A vantagem do uso de instrumentos estruturados repousa na re-
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plicabilidade, uniformização, na possibilidade de acompanhamento
de longo prazo, comparação de resultados e evolução, na estimativa
de risco de maneira mais precisa, na possibilidade de apontar pontos
de maior e menor vulnerabilidade para o manejo de risco (JPE). Além
disto, para pesquisa, os itens podem ser convertidos em scores numéri-
cos (no caso das JPE; nas atuariais, isto é automático), resultando em
um total que pode ser trabalhado estatisticamente, buscando-se quais
itens têm maior ou menor correlação com este ou aquele desfecho, bem
como o poder da escala ou de suas partes (subescalas) para determina-
da predição (por exemplo, atos de violência graves em 1 ano).

As duas escalas que abordaremos, por estarem entre as mais uti-
lizadas internacionalmente e terem sido traduzidas e validadas no
nosso meio, serão a PCL-R (versão e manual: Dra. Hilda C. P. Mora-
na) e a HCR-20 (versão Dra. Lisieux Telles).

PCL-R
A escala Hare de psicopatia, criada pelo canadense Robert Hare

(1980), segue os princípios teóricos de Hervey Cleckey (A Máscara da
Sanidade), onde se inspirou. Aprimorada e padronizada em 20 itens
(abaixo), constitui o “padrão-ouro” na identificação da psicopatia.
Estes itens dividem-se em fator 1 (traços interpessoais e afetivos) e
fator 2 (traços antissociais e de estilo de vida). Acompanha um ma-
nual que explica como pontuar cada item, e está disponível no Brasil
(referências). Qualquer profissional de saúde que tenha interface com
saúde mental deve passar por um treinamento para poder aplicar a
escala, que depende de entrevista, exame de prontuários, arquivos
criminais, e informações colaterais (professores, conhecidos, familia-
res, colegas, vítimas, etc). Possui ainda uma versão de rastreio, mais
curta (PCL-SV), e a versão para jovens (PCL-YV), ambas não tradu-
zidas oficialmente para o português brasileiro. Apresenta a peculiari-
dade de poder ser aplicada mesmo diante da recusa do examinando,
partir do estudo do caso e coleta de informações, o que pode ser van-
tajoso na psiquiatria forense em alguns casos.
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Sabe-se que a psicopatia, por suas características intrínsecas, guar-
da relações com condutas desviadas dos padrões éticos e morais vi-
gentes, muitas vezes criminosas e violentas. Vários estudos relacio-
nam mau comportamento carcerário com altos scores na PCL-R, bem
como maiores chances de reincidência, marcadamente em crimes mais
violentos. No Brasil, a escala foi traduzida e validada pela Dra. Hilda
Morana em sua tese de doutorado, em que utilizou o exame de Rors-
chach como “padrão-ouro”, chegando ao ponto de corte de 23 pon-
tos dentre 40 possíveis. No exterior, o ponto de corte é 30, já elevado
para que se tenha um baixo número de falso-positivos. Estudos apon-
tam um valor preditivo para o score total entre 0,65 e 0,72, através de
medida de AUC, sendo um instrumento útil na área forense e ainda
pouco utilizado no nosso meio.

PCL – R

2 – presente 0 – ausente1 – dúvida ou desconhecido

1 - loquacidade/charme superficial;

2 - auto-estima inflada;

3 - necessidade de estimulação/
tendência ao tédio;

4 - mentira patológica;

5 - controle/manipulação;

6 - falta de remorso ou culpa;

7 - afeto superficial;

8 - insensibilidade/falta de empatia;

9 - estilo de vida parasitário;

10 - frágil controle comportamental;

11 - comportamento sexual promíscuo;

12 - problemas comportamentais precoces;

13 - falta de metas realísticas em longo prazo;

14 - impulsividade;

15 - irresponsabilidade;

16 - falha em assumir responsabilidade;

17 - muitos relacionamentos
conjugais de curta duração;

18 - delinquência juvenil;

19 - revogação de liberdade condicional;

20 - versatilidade criminal

TOTAL _______ / 40
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HCR – 20
A HCR – 20 é uma ferramenta de avaliação de risco do tipo JPE

baseada em uma lista de 20 itens a serem avaliados em “presente”,
“ausente” ou “desconhecido”, conforme dito acima. Converter estes
itens em um score numérico não é recomendado pelos autores quan-
do na prática clínica – apenas em pesquisa. Seu foco é acompanha-
mento de tratamento psiquiárico-forense e manejo de risco de violên-
cia. Está dividida em 10 itens históricos (estáticos, não mudam com o
tempo), 5 itens clínicos (dinâmicos, mudam com o tempo e interven-
ção) e 5 itens de manejo de risco futuro (dinâmicos, mudam de acor-
do com o cenário de projeção).

A subscala ‘H’ cobrirá tudo de relevante que ocorreu na vida do
sujeito do ponto de vista de risco de violência, incluindo aí a PCL-R,
drogas, passado delitivo, etc. A subscala ‘C’ refere-se ao estado clí-
nico e funcionalidade, e pode mudar agudamente; a subscala ‘R’ é
centrada aos fatores de risco que podem afetar sua futura adapta-
ção em um cenário projetado. Estas duas últimas subscalas são fre-
quentemente revisadas pelas equipes clínicas. Como na PCL-R, to-
das as fontes de informação devem ser consultadas, mas a entrevis-
ta clínica não pode ser dispensada. A conclusão final é individuali-
zada, feita pela equipe multidisciplinar preferencialmente, com ce-
nários de risco específicos e propostas de manejo de risco discutidas
caso a caso. O risco é dado como leve, moderado ou alto. A HCR-20
é tida como um dos melhores instrumentos de avaliação, com alto
valor preditivo positivo, medido pela AUC, entre 0,71 e 0,79. Vale
destacar que a subscala que mede com maior precisão o risco de
violência ou reincidência criminal é a ‘H’, mostrando que, os itens
estáticos, históricos, são os melhores preditores do futuro. Infeliz-
mente o manual ainda não está traduzido para o português, mas
pode ser obtido diretamente na Simon Fraser University no Cana-
dá. Seguem na página seguinte os itens da escala.
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HCR – 20

ITENS HISTÓRICOS Código (0, 1, 2)

H1 Violência Prévia

H2 Idade Precoce no Primeiro Incidente Violento

H3 Instabilidade nos Relacionamentos

H4 Problemas no Emprego

H5 Problema com Uso de Substâncias

H6 Doença Mental Importante

H7 Psicopatia

H8 Desajuste Precoce

H9 Transtorno de Personalidade

H10 Fracasso em Supervisão Prévia

TOTAL dos Itens Históricos:     / 20

ITENS CLÍNICOS Código (0, 1, 2)

C1 Falta de Insight

C2 Atitudes Negativas

C3 Sintomas Ativos de Doença Mental Importante

C4 Impulsividade

C5 Sem Resposta ao Tratamento

TOTAL dos Itens Clínicos     / 10

ITENS DE MANEJO DE RISCO Código (0, 1, 2)

R1 Planos sem Viabilidade

R2 Exposição a Fatores Desestabilizantes

R3 Falta de Apoio Pessoal

R4 Não Aderência às Tentativas de Tratamento

R5 Estresse

TOTAL dos Itens de Manejo de Risco     / 10

TOTAL de HCR-20:     / 40
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Conclusão
Avaliação de Risco é uma tarefa difícil, mas inerente ao ofício do

psiquiatra forense. Dada a responsabilidade e os efeitos na vida do
examinando e na sociedade, é importante conhecer as ferramentas dis-
poníveis e suas limitações, além da nossa legislação penal. As escalas
estruturadas são superiores às avaliações clínicas, e há evidências para
que implantemos este tipo de sistema no Brasil. No entanto, precisa-
mos nos habituar ao sistema de risco, em substituição ao infeliz termo
“periculosidade”, cujo sistema, conforme nosso código penal, permite
uma resposta positiva ou negativa apenas. Além disto, o termo “peri-
culosidade cessada” muitas vezes carrega a conotação irreal de que
aquele paciente não apresenta mais riscos de voltar a apresentar episó-
dios de violência ou reincidência criminal, quando na verdade quer
dizer que está recuperado do quadro que o levou à internação, muitas
vezes doença de natureza crônica que pode reagudizar.

Mais que implantar escalas de avaliação de risco estruturadas,
precisamos de um sistema psiquiátrico-forense capaz de unir saúde e
justiça no manejo de risco dos casos, para diminuir novos atos de
violência e reincidência criminal, que é o objetivo final da aplicação
destes instrumentos estruturados.

O comportamento humano, sabemos, é difícil de ser previsto e
controlado e a medicina não é uma ciência exata, de forma que difi-
cilmente será desenvolvido um instrumento perfeito, com acerto em
cem por cento dos casos.
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Introdução
O estudo dos agressores sexuais é ainda novo no Brasil. Poucos

pesquisadores têm envidado esforços para promover o desenvolvimento
de estratégias eficazes de manejo clínico-forense para esta população.
Somado a isso, serviços especializados para tratar tal população ainda
são poucos e aqueles existentes estão ainda em desenvolvimento.

Apesar disso, a agressão sexual contra crianças e mulheres é con-
siderada um problema de saúde pública ao redor do mundo. Na ten-
tativa de diminuir a incidência do número de casos de agressão sexu-
al, legisladores norte-americanos buscam, através de várias estratégi-
as jurídicas, muitas delas carentes de efetividade, promover a redu-
ção da reincidência entre condenados por agressões sexuais. Dentre
estas estratégias, tem sido recomendado que os criminosos sexuais
que vivem em alguns estados americanos sejam obrigados ao registro
público dos seus dados na comunidade onde eles vivem, ao monito-
ramento através de um sistema de posicionamento global, às restri-
ções de acesso à internet, dentre muitas outras medidas.

No Brasil, modificações na lei penal referente aos crimes sexuais
têm também ocorrido através da promulgação da lei nº 12.015/2009,
que modificou o título anteriormente previsto no Código Penal de “Cri-
mes Contra os Costumes” para “Crimes Contra a Dignidade Sexual”.

Crimes sexuais e suas particularidades
na avaliação de risco e no cumprimento

da medida de segurança

Matheus Cheibub David Marin e Danilo Antonio Baltieri
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Nesta lei, houve a inclusão do tipo “atentado violento ao pudor” na
mesma categoria de crimes de estupro. Mesmo não havendo grandes
modificações acerca da estipulação da pena aplicada ao sujeito infra-
tor desta norma, a nova legislação trouxe, no seu escopo, situações
com penas aumentadas, quais sejam: a) quando resulta de lesão cor-
poral grave – parágrafo único, com pena de 08 a 12 anos; b) se a vítima
for menor de 18 anos e maior de 14 anos – parágrafo único, com pena
de 08 a 12 anos; e, c) se da violência praticada resultar a morte - pena
de 12 a 30 anos. Dentre outras modificações, criou-se o tipo “Estupro
de Vulnerável”, o qual tem como objetivo punir toda relação sexual ou
qualquer outro ato considerado libidinoso praticado contra o menor
de 14 anos ou qualquer pessoa que, por enfermidade ou doença men-
tal, não possua o discernimento para a prática do ato. Na lei anterior,
existia o tipo “Presunção de Violência” (Artigo 224) que incitava inú-
meros questionamentos sobre a relatividade desta presunção, apesar
de posicionamento claro do Superior Tribunal de Justiça a respeito da
presunção absoluta de violência de que tratava este artigo.

Enquanto se estimula o endurecimento das leis ao redor do mun-
do no sentido de aumentar a punição sobre os agressores sexuais,
pouco incentivo é dado sobre o tratamento desta população. Embora
seja muito amiúde e pejorativamente destacado nos meios não cientí-
ficos que agressores sexuais não têm tratamento e não são susceptí-
veis à reabilitação, dado o caráter hediondo e aviltante dos seus atos,
devemos considerar que esta população é por demais heterogênea e
que diferentes transtornos mentais podem estar presentes. Entretan-
to, no meio médico especializado, é fato que o tratamento dos agres-
sores sexuais portadores de transtornos mentais é um direito huma-
no básico e deve ser, assim, respeitado.

Pena ou tratamento versus pena e tratamento
No Estado de São Paulo, cerca de 4% de todos os sentenciados do

sistema penitenciário estão cumprindo pena por crime de estupro, e a
maioria, seguramente, voltará à sociedade sem nenhum tipo de inter-
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venção médica e/ou psicossocial que possa promover a redução do
risco de reincidência criminal ou a melhora da qualidade de vida do
perpetrador. Apesar de muitos agressores sexuais não serem julgados
merecedores da medida de segurança, a prevalência de transtornos
mentais nessa população tem sido reportada como significativa. Um
estudo realizado em uma penitenciária paulista revelou que em uma
amostra aleatória de 218 agressores sexuais, cerca de 20% apresenta-
vam critérios diagnósticos para pedofilia, 20% critérios diagnósticos
para síndrome de dependência de álcool e outros 20% critérios diag-
nósticos para síndrome de dependência de outras drogas (cocaína e
crack). Outros estudos têm corroborado estes achados e demonstrado
a presença de outros transtornos mentais sérios na população apena-
da de agressores sexuais, como transtornos do humor, transtornos de
personalidade (antissocial e narcisista) e impulso sexual excessivo.

As medidas de segurança para aqueles que cometeram crimes se-
xuais são, pelo menos teoricamente, reservadas aos que em virtude de
doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou
mesmo em razão de perturbação da saúde mental eram, ao tempo da
ação, (totalmente) incapazes de entender o caráter criminoso do fato
e/ou de se determinar de acordo com este entendimento. Logo, diante
de um indivíduo que cometeu um crime sexual, além da avaliação psi-
quiátrica diagnóstica, há a necessidade da verificação do nexo de cau-
salidade “transtorno mental – crime” ao tempo do fato. Lembramos
que duas capacidades do sujeito devem ser particularmente conside-
radas no processo de avaliação: a intelectiva, ou seja, a capacidade de
entender, e a volitiva, ou seja, a capacidade de controlar impulsos real-
mente desviados. Não há a necessidade de haver prejuízo de ambas as
capacidades ao mesmo tempo para se aventar a hipótese de inimputa-
bilidade ou imputabilidade parcial; basta uma delas.

Infelizmente, parece que prisões podem estar recebendo agresso-
res sexuais que necessitariam de tratamento, dado o quadro psiquiá-
trico bem como o nexo causal com o crime. De fato, esta observação é
notada na literatura internacional. Algumas razões para que os
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agressores sexuais portadores de transtornos mentais (causalmente
associados com o crime que lhes foi imputado) sejam presos ao invés
de receber medida de segurança têm sido apontadas na literatura,
tais como: diferenças entre peritos quanto aos critérios utilizados para
o diagnóstico bem como para a avaliação do risco de reincidência
entre os criminosos sexuais, diferentes critérios legais para a imposi-
ção da medida de segurança entre diversas localizações geográficas.

Apesar disso, a literatura internacional tem também destacado que
os agressores sexuais que estão sob medida de segurança ou medidas
similares (civil or involuntary commitment), embora também altamente
heterogêneos, podem mostrar certa peculiaridade em relação aos que
foram presos: comportamentos antissociais mais evidentes, outros an-
tecedentes de ter cometido ofensas sexuais, histórias prévias de encar-
ceramento, maior risco de reincidência e desenvolvimento psicossocial
mais intensamente disfuncional. Além disso, a maioria tem pouco ou
nenhum suporte familiar. Dentre os transtornos mentais comumente
diagnosticados nesta população sob medida de segurança estão os trans-
tornos de personalidade, com achados narcisistas e antissociais. Al-
guns padecem de transtornos psicótico ou bipolar do humor. Outros
apresentam significativos prejuízos cognitivos, sejam geneticamente/
congenitamente relacionados ou adquiridos ao longo da vida. Outros
ainda apresentam graves problemas com o consumo de álcool e de
outras drogas e diagnóstico de pedofilia. Em resumo, agressores sexu-
ais que recebem medida de segurança usualmente têm: (a) história de
ter cometido mais de um crime sexual ao longo da vida; (b) presença
de transtorno mental que o predisponha a ofender e o incapacite a tal
grau que os peritos (e o juiz) o considerem inábil para controlar o com-
portamento; e (c) alto risco de reincidência criminal devido ao trans-
torno mental subjacente.

Tipologias: uma forma de facilitar a intervenção?
Muitos pesquisadores tentam, através da formulação de tipologi-

as ou perfis psicológicos, prever a existência de determinados quadros
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psiquiátricos ou comportamentos futuros na população de agresso-
res sexuais. Embora útil para atividades de pesquisa, as tipologias
falham em grande extensão para esta tarefa nobre.

Os agressores sexuais são uma população bastante heterogênea,
com uma ampla variedade de comportamentos sexuais diferentes entre
si. De fato, o termo “agressor sexual” não é um construto médico e
sim um construto jurídico-social. Os agressores sexuais são peremp-
toriamente aqueles que cometem crimes sexuais, legalmente defini-
dos pela legislação vigente. A categorização desta população em gru-
pos mais homogêneos tem sido desenvolvida por diferentes pesquisa-
dores ao redor do mundo, com a intenção de facilitar a intervenção
médica e psicológica, mensurar o risco, e estabelecer prioridades para
manejos clínico-forenses mais onerosos. Entretanto, existem dois pon-
tos nevrálgicos inter-relacionados no processo de classificação:

a) os agressores sexuais mostram uma ampla gama de comporta-
mentos sexuais diferentes entre si;

b) em função da heterogeneidade do comportamento sexual en-
volvido nas agressões sexuais, uma classificação pode acarretar em
um reducionismo diagnóstico e terapêutico. Logo, uma categoriza-
ção dos agressores sexuais em subgrupos manteria a heterogeneida-
de dentro de subgrupos menores.

As tipologias até então elaboradas têm levado em conta diversos
aspectos, muitas vezes de forma isolada: aspectos sócio-demográficos,
motivação para a prática do ato ilícito, idade da vítima, característica
e quantidade de vítimas envolvidas, avaliações psicométricas, tipo de
transtorno mental presente, respostas ao tratamento psicossocial ou
farmacológico, dentre outras. Muitas destas tipologias não são verda-
deiros sistemas classificatórios, como entendemos correntemente, uma
vez que carecem de validade, confiabilidade e capacidade preditiva.
Tipologias com vários subgrupos, embora presumivelmente mais sofis-
ticadas, não são clinicamente atraentes. Tipologias com grupos meno-
res podem ser por demais reducionistas. Além disso, até a presente
data, as tipologias geralmente têm sido construídas empiricamente.
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De qualquer forma, a tipologia mais utilizada no meio científico é
aquela que classifica os agressores sexuais em molestadores sexuais
de crianças/adolescentes versus agressores sexuais de adultos. No
entanto, o grupo de agressores sexuais que ofende tanto crianças/
adolescentes quanto adultos, o chamado “crossover sexual offender”
torna-se um grupo à parte dentro desta forma de classificação.

Álcool e drogas entre os agressores sexuais
Algumas evidências sugerem fortemente que agressores sexuais

mostram maiores níveis de abuso de álcool (avaliados principalmen-
te por instrumentos auto-responsivos) do que sentenciados por cri-
mes violentos não sexuais.

Alguns autores atestam que problemas com o consumo de álcool
superam os problemas com o consumo de outras drogas entre agres-
sores sexuais quando comparados a outros tipos de criminosos vio-
lentos. Especificamente no Canadá, enquanto a incidência de alcoo-
lismo na população geral gira em torno de 3%, entre os agressores
sexuais estudados esta incidência foi de aproximadamente 50%.
Quanto ao uso de outras drogas, os achados na literatura são menos
consistentes. Autores afirmam que criminosos sexuais consomem
menos drogas (outras drogas que não o álcool), quando comparados
a outros tipos de criminosos.

No Brasil, estudos de associação relataram algumas característi-
cas deste grupo, em particular: alta prevalência de consumo de álco-
ol, nível elevado de impulsividade, história de abuso sexual e critérios
diagnósticos para pedofilia.

Avaliando separadamente os grupos de agressores sexuais de cri-
anças e de adultos, autores têm verificado algumas diferenças signifi-
cativas. A dependência de álcool pareceu ser mais grave entre moles-
tadores de crianças do sexo masculino do que de crianças do sexo
feminino. Autores defendem o fato de que a maior gravidade da de-
pendência de álcool possa estar associada com um maior risco de
reincidência criminal neste grupo de agressores sexuais.
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Verificou-se também que os agressores sexuais de mulheres adul-
tas têm mais problemas relacionados com drogas ilícitas do que os
agressores de crianças ou adolescentes.

Quanto aos agressores sexuais seriais (aqueles com 3 ou mais víti-
mas ao longo da vida), autores verificaram mais frequente história de
abuso sexual durante a infância, maior nível de impulsividade, e mais
frequentes critérios diagnósticos para pedofilia e outros transtornos de
preferência sexual do que entre os agressores não seriais. Entretanto,
não foi verificada diferença significativa entre os agressores sexuais
seriais e não seriais quanto ao consumo de álcool e de outras drogas.

Molestadores de crianças com e sem pedofilia
Pedofilia é um transtorno psiquiátrico classificado entre os trans-

tornos da preferência sexual, caracterizado por fantasias, atividades,
comportamentos ou práticas sexuais intensas e recorrentes envolvendo
crianças ou adolescentes menores de 14 anos de idade. Isso significa
que o portador de pedofilia é sexualmente atraído em parte, ou ex-
clusivamente, por crianças ou púberes.

De fato, nem todo molestador de crianças é pedófilo e, da mesma
forma, nem todo pedófilo é molestador de crianças. Por exemplo, al-
guns indivíduos que sexualmente abusam de crianças podem, de for-
ma oportunista, selecionar menores para o ato sexual, simplesmente
porque estes estão disponíveis em um determinado momento e situa-
ção. De outro lado, o indivíduo com diagnóstico médico de pedofilia
pode manifestar fantasias sexuais intensas e recorrentes envolvendo
crianças e púberes, mas jamais concretizar as fantasias.

Pedofilia é um transtorno psiquiátrico de difícil tratamento que deve
ser realizado por profissionais especializados no assunto. A interface com
a Lei é frequente, e o profissional que realiza o tratamento deve estar
familiarizado com vários aspectos éticos e legais relacionados ao tema.

Os pedófilos por si só também constituem uma população bastan-
te heterogênea. Ainda de etiologia não totalmente elucidada, a pedofi-
lia tem sido extensivamente estudada, averiguando fatores psicológicos
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e neurobiológicos associados com a sua manifestação. De fato, altera-
ções de neurotransmissores, hormonais, e neuropsicológicas têm sido
averiguadas em amostras de pacientes com quadro de pedofilia.

Tipos diferentes de pedófilos têm sido identificados e classifica-
dos, de acordo com traços e transtornos de personalidade, relaciona-
mento do agressor com as vítimas, nível de impulsividade, uso de
comportamento sedutor ou violento (modus operandi), tipo e fre-
quência do consumo de pornografia etc. Desta forma, é difícil deter-
minar um único perfil do indivíduo com quadro de pedofilia. A cren-
ça de que o pedófilo é um indivíduo tímido, com dificuldade para
estabelecer vínculos afetivos com pessoas da mesma idade e com bai-
xa capacidade de socialização pode ser verdadeira para uma parcela
destes indivíduos, mas seguramente não engloba todos.

Embora muitos pedófilos não concretizem as suas fantasias des-
viadas, alguns fatores psicossociais têm sido apontados como facili-
tadores da sua expressão, tais como doenças afetivas (depressão),
estresse psicológico intenso e abuso de substâncias psicoativas como
o álcool. Quando quaisquer destes fatores ocorrem em uma situação
em que o indivíduo com pedofilia tem acesso a crianças, o comporta-
mento sexual torna-se iminente.

De fato, entre os pedófilos, existe alta taxa de comorbidade com
outros transtornos mentais e do comportamento, principalmente trans-
tornos depressivos e ansiosos (75%), abuso de substâncias psicoati-
vas (60%) e transtornos de personalidade (50%).

Embora molestadores sexuais de crianças com e sem pedofilia
sejam bastante diferentes em relação a uma miríade de variáveis psi-
copatológicas, neurobiológicas e de risco de reincidência, não há evi-
dências científicas de diferenças quanto ao uso, abuso e dependência
de álcool e outras drogas entre ambos os grupos.

Frequentemente, o portador de pedofilia não apresenta compro-
metimento intelectivo, conhecendo assim as repercussões negativas
das suas ações nefastas. Contudo, também frequentemente, o porta-
dor de pedofilia apresenta comprometimento da sua capacidade
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volitiva, ou seja, da sua capacidade de controlar seus impulsos, dese-
jos e comportamentos sexuais dirigidos às crianças. Algum grau de
prejuízo na sua capacidade de culpa deverá ser encontrado entre
portadores deste grave transtorno psiquiátrico. Desta forma, o porta-
dor deste transtorno que cometeu crime sexual deverá receber trata-
mento adequado, ter seu risco de reincidência sempre avaliado, e suas
necessidades criminogênicas manejadas por profissionais altamente
qualificados na matéria.

“Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direi-
tos não atingidos pela sentença ou pela lei” (Art. 3, LEP). Logo, o
tratamento desta doença médica, apesar dos estigmas que a cercam,
é um direito humano básico.

Dentre vários fatores relacionados ao risco de reincidência crimi-
nal para agressores sexuais, ser portador do transtorno psiquiátrico
conhecido como pedofilia é um dos mais significativos. Logo, receber
uma sanção penal sem a oportunidade de participar de um trata-
mento adequado não cobrirá as necessidades do preso portador des-
te mal nem tampouco proporcionará sua reinserção social.

Ofensas sexuais contra crianças são sempre condenáveis e provo-
cadoras de grande comoção pública. De qualquer forma, o manejo
legal daqueles que cometeram estas ofensas deve ser corretamente fun-
damentado, cientificamente embasado, a fim de promover justiça.

Métodos de avaliação de portadores
de pedofilia (ou outras parafilias)
Auto-relato
As parafilias de uma forma geral podem ser avaliadas usando

uma variedade de métodos. O auto-relato durante a entrevista clíni-
ca ou através de um questionário auto-responsivo é o método mais
simples e direto para acessar os pensamentos, fantasias e impulsos
sexuais do indivíduo. No entanto, um problema óbvio deste método é
a negação das fantasias e comportamentos sexualmente desviados,
que muitas vezes é causada por vergonha ou mesmo medo de
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estigmatização ou de sanções penais. A validade do auto-relato pode
ser melhorada quando o entrevistador mantém uma postura não jul-
gadora e empática, e quando as perguntas centrais para avaliação
diagnóstica são feitas após tópicos ‘menos-sensíveis’.

História do Comportamento Sexual
Devido aos problemas com os auto-relatos, os clínicos tentam ou-

tras formas para abordar os portadores de pedofilia, especialmente
aqueles que cometeram crimes sexuais. Décadas de pesquisa têm de-
monstrado que certas características das vítimas estão associadas de
forma confiável com o diagnóstico de pedofilia entre alguns agressores
sexuais. Em particular, agressão sexual contra meninos, múltiplas víti-
mas, envolvimento de vítimas menores de 11 anos de idade e não rela-
cionadas (não familiares) ao perpetrador, são itens que, quando soma-
dos, falam a favor de um possível quadro de pedofilia. Uma escala
chamada SSPI (The Screening Scale for Pedophilic Interests) tem sido usa-
da para avaliar metricamente a história de agressão sexual contra cri-
anças e para servir como uma forma de avaliação putativa diagnósti-
ca. A correlação entre os escores totais deste instrumento e os resulta-
dos de testes falométricos (pletismográficos) tem sido positiva e signifi-
cativa. Abaixo, oferecemos esquema de como esta escala é pontuada:

O escore máximo deste instrumento é 5. Grande parte de estudos
utilizando esta forma de avaliação mostra maior área sobre a curva
(ROC) com uma pontuação superior ou igual a 3.

Característica Resposta Pontuação

Vítima de 11 anos de idade ou menor Sim 1

Tem mais do que uma vítima Sim 1

Alguma vítima não relacionada Sim 1

Vítima do gênero masculino Sim 2
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Tempo de visualização
É um procedimento utilizado para avaliação da pedofilia usando

uma série de figuras de meninos, meninas, homens ou mulheres tra-
jando vestes completas e sumárias. Os participantes também podem
ser questionados sobre cada imagem, tais como sobre quão atraente
ou interessante é esta ou outra pessoa. Vários estudos têm demons-
trado que os agressores sexuais de crianças podem ser diferenciados
de outros homens pela quantidade de tempo que os primeiros pas-
sam olhando figuras de crianças em relação a figuras de adultos.

Falometria
Envolve a medida da resposta peniana a estímulos visuais ou

mesmo sonoros que sistematicamente variam. Ao indivíduo, diferen-
tes imagens de adultos, adolescentes e crianças são mostradas e a
resposta peniana é avaliada. Estas imagens não são aviltantes à hon-
ra. Frequentemente são utilizados desenhos de formas humanas e
fotos de revistas de lojas de departamentos. A forma mais comumen-
te utilizada de falometria é a medida da circunferência peniana. Este
método não tem sido utilizado no Brasil.

Várias décadas de pesquisa têm consistentemente demonstrado
que os índices de resposta peniana ao estímulo sexual com crianças
diferenciam os agressores sexuais de crianças dos não agressores, e
diferenciam homens que têm interesses sexuais em crianças pré-pú-
beres daqueles homens que relatam preferir outras idades. No entan-
to, devido à heterogeneidade na utilização deste método em diferen-
tes regiões ao redor do mundo, este carece de adequada validade.

Avaliação de Risco
Quatro diferentes grupos de variáveis têm sido utilizados para

avaliar o risco de cometimento de crimes sexuais entre agressores se-
xuais parafílicos e não parafílicos:

1) Variáveis de risco estáticas
2) Variáveis de proteção estáticas
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3) Variáveis de risco dinâmicas (estáveis e agudos)
4) Variáveis de proteção dinâmicas
Variáveis estáticas são assim denominadas porque são estáveis e

não modificáveis ao longo do tempo, porque não são suscetíveis a
tratamento. Por exemplo, número de vítimas prévias, gênero da víti-
ma envolvida, número de ofensas sexuais e não sexuais prévias, esta-
do marital do agressor, idade do perpetrador etc. Ao contrário, as
variáveis ditas dinâmicas podem mudar ao longo do tempo, princi-
palmente quando um tratamento eficaz é estabelecido. Por exemplo,
abuso de substâncias psicoativas, fantasias sexualmente desviadas,
impulsividade etc.

Variáveis de risco correspondem àqueles fatores que aumentam
a probabilidade de ações ilícitas. Variáveis protetoras correspondem
àqueles fatores que diminuem a probabilidade destas ações.

Vários instrumentos de avaliação de risco têm sido desenvolvi-
dos e validados ao redor do mundo. Alguns utilizam apenas variá-
veis “estáticas”, enquanto outros combinam as “estáticas” com as
“dinâmicas”. Uma avaliação de risco através de variáveis “estáticas”
tem menor acurácia na estimativa da reincidência quando compara-
da à avaliação que utiliza uma combinação de fatores de risco dinâ-
micos e estáticos.

Um dos instrumentos de avaliação de risco “estáticos” mais usa-
dos ao redor do mundo é o chamado Static-99. Este instrumento foi
desenvolvido para estimar a probabilidade de um adulto do sexo
masculino, que tenha já cometido um crime sexual, apresentar rein-
cidência no mesmo crime. A escala contém 10 itens e a maioria deles
deve ser preenchida baseando-se nos dados oficiais do prontuário
jurídico do sentenciado. Quatro itens – presença de vítimas do sexo
masculino, vítimas não relacionadas, vítimas desconhecidas e estado
marital do apenado – podem ser preenchidos a partir das informa-
ções do próprio sentenciado, das vítimas e do serviço de assistência
social. Apesar de potencialmente útil, uma entrevista com o apenado
não é necessária para aplicação do Static-99. Este instrumento foi
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criado a partir das conclusões de revisões sistemáticas dos fatores
relacionados à reincidência criminal entre agressores sexuais.

Apesar da alta confiabilidade do instrumento, é difícil avaliar a
sua validade, visto que muitos crimes não são registrados, nem tam-
pouco solucionados, além de exigir um tempo grande para se avaliar
a reincidência criminal real. Neste instrumento, escores menores do
que 1 significam baixo risco de reincidência, escores entre 2 e 5 indi-
cam risco médio, e escores maiores do que 6 indicam alto risco de
reincidência para crimes sexuais.

Embora múltiplos fatores, tanto estáticos quanto dinâmicos, de-
vam ser avaliados, sempre pareados com a avaliação clínica do mé-
dico especialista, dentro do que se chama de Julgamento Profissional
Estruturado (JPE), os principais fatores relacionados com a reinci-
dência criminal para crimes sexuais entre agressores sexuais são: a
presença de um transtorno da preferência sexual (especialmente pe-
dofilia e sadismo sexual) e a presença de transtorno da personalida-
de antissocial ou narcisista. A gravidade do consumo de álcool e de
outras drogas deve sempre ser avaliado e tratado, visto que represen-
ta importante fator complicador dinâmico. Os instrumentos de avali-
ação de risco que incluem variáveis dinâmicas geralmente, porém
nem sempre, mencionam problemas com o consumo de substâncias
como um item a ser investigado.

O Sexual Violence Risk (SVR-20) é um dos instrumentos com maior
confiabilidade na predição de risco de reincidência ao redor do mun-
do, quando comparado a diversos outros. De fato, este instrumento
desenvolvido pelo Prof. Douglas Pieter Boer avalia tanto fatores estáti-
cos quanto dinâmicos. A tabela 1 na página seguinte mostra os itens
para avaliação.
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Itens do SVR-20

O item “Psicopatia” deve ser avaliado através do PCL-R (Psycho-
pathy Checklist – Revised).

Ajustamento Psicossocial

1. Desvio sexual;

2. Vítima de abuso sexual;

3. Psicopatia (codificado através do PCL-R);

4. Doença mental;

5. Problemas com o uso de substâncias;

6. Ideação homicida/suicida;

7. Problemas de relacionamento;

8. Problemas de emprego;

9. Ofensas violentas não sexuais prévias;

10. Ofensas não violentas prévias;

11. Violação da condicional/supervisão/liberdade provisória;

Ofensas Sexuais

12. Alta densidade de ofensas sexuais passadas;

13. Múltiplos tipos de ofensas;

14. Danos físicos às vítimas;

15. Uso de armas ou ameaças de morte;

16. Escalonamento da frequência/gravidade;

17. Extrema minimização/negação das ofensas;

18. Atitudes que apoiam ou condenam as ofensas;

Planos futuros

19. Carência de planos realistas;

20. Atitudes negativas quanto ao tratamento.

CRIMES SEXUAIS E SUAS PARTICULARIDADES NA AVALIAÇÃO DE RISCO
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Tratamento
Agressores sexuais precisam ser adequadamente avaliados e ma-

nejados clinicamente. Aqueles portadores de transtornos mentais, como
pedofilia, sadismo sexual, transtornos de personalidade, abuso e de-
pendência de substâncias, transtornos do humor, transtornos psicóti-
cos devem receber tratamentos médicos e psicológicos específicos para
cada condição. Se deixados sem tratamento, portadores destes trans-
tornos mentais apresentam considerável risco para reofender sexual-
mente quando comparados àqueles submetidos a tratamento.

A Associação Internacional para o Tratamento de Agressores Sexu-
ais (IATSO – International Association for the Treatment of Sexual Offen-
ders) foi criada em 24 de março de 1998. O Departamento de Sexualida-
de Humana da Faculdade de Medicina da Universidade de Minnesota
foi coresponsável pela organização de vários congressos internacionais
sobre este assunto, visando à educação continuada e a criação de moda-
lidades eficazes de tratamento para os agressores sexuais. Após o 5º con-
gresso internacional (1996), vários importantes eventos relacionados ao
tema ocorreram, com o amadurecimento da ideia de se elaborar uma
revisão sobre as diretrizes do tratamento para esta população. Os objeti-
vos desta associação bem como os princípios norteadores do tratamento
estão registrados, respectivamente, nas tabelas 2 e 3.

Tratamento Psicossocial
Existem várias propostas de linhas psicoterapêuticas diferentes

para o tratamento dos agressores sexuais em geral, tais como as psi-
coanaliticamente orientadas, psicodramáticas, e cognitivo-compor-
tamentais. No entanto, a terapia cognitivo-comportamental tem sido
a mais estudada, e ela tem demonstrado eficácia para alguns casos.

Tendo em vista que o desenvolvimento do comportamento sexu-
almente ofensivo está relacionado com: (A) condicionamento preco-
ce da excitação sexual e orgasmo; (B) fatores envolvendo vulnerabili-
dade biológica, genética e psicológica; (C) falta de correção social,
familiar e pessoal quando do seu desenvolvimento; e (D) internalização
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Objetivos da IATSO

a) Aumento do conhecimento sobre a natureza dos agressores sexuais, melhorando os
métodos de avaliação e tratamento;

b) Criação de comitê científico para avaliar, criteriosamente, os métodos de tratamento
então propostos e disseminar as informações;

c) Ter como princípio que o aprimoramento do tratamento de agressores sexuais se deve à
contínua comunicação entre organizações internacionais, troca de ideias, de métodos
de pesquisa e de experiências;

d) Considerar que o tratamento de agressores sexuais deve ser amplamente promovido,
disponível e acessível;

e) Considerar que o tratamento de agressores sexuais resultará em redução da incidência
de agressões sexuais;

f) Considerar que apenas a punição legal para crimes sexuais é insuficiente e inadequada
para reduzir a incidência de comportamentos sexuais desviados;

g) Considerar que a reincidência de agressões sexuais é reduzida através do adequado
manejo e tratamento dos agressores;

h) Considerar que o tratamento de agressores é um direito humano básico.

CRIMES SEXUAIS E SUAS PARTICULARIDADES NA AVALIAÇÃO DE RISCO

Princípios para o tratamento dos agressores sexuais, conforme a IATSO
Tabela 3

Tabela 2

1. Existem evidências de que alguns tipos de tratamento podem ser mais efetivos do que
outros para a redução da reincidência em determinados agressores sexuais. Desta
maneira, uma única fórmula de proposta terapêutica não serve para todos os
agressores.

2. O tratamento de agressores sexuais deve ser visto pelos pacientes como um processo
eletivo (a escolha é deles), principalmente se eles não consideram seus interesses sexuais
patológicos psiquiátrica ou psicologicamente.

3. A efetividade do tratamento proposto deve ser continuamente avaliada.

4. O paciente com uma bem documentada anormalidade biomédica deve ser, também,
tratado para esta condição através de meios já consagrados.
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5. O tratamento do agressor deve ser desempenhado com o objetivo de melhorar a
qualidade de vida do paciente, para que ele não reincida.

6. Se o paciente tiver um diagnóstico psiquiátrico, como Esquizofrenia, deve ser
adequadamente tratado para esta condição.

7. O tratamento de agressores sexuais pode envolver uma variedade de condutas
terapêuticas (psicoterapias, tratamento psicofarmacológico, grupo de mútua ajuda). É
importante que os profissionais envolvidos com o tratamento de agressores sexuais
mantenham-se continuamente atualizados sobre os métodos mais adequados e eficazes
de tratamento.

8. O planejamento terapêutico pode envolver o uso de psicofármaco, o qual pode reduzir
o desejo e a excitação sexuais anômalos.

9. Profissionais que lidam com esta população devem estar preparados para trabalhar
com o sistema jurídico criminal de uma forma ética e cooperativa.

10. Os agressores sexuais precisarão de um tratamento crônico, o que deve ser possibilitado
e incentivado.

11. Não é ético encaminhar o paciente agressor sexual para serviços cujo único interesse
seja o de pesquisa além de nada beneficiar o paciente.

12. Para efetivamente convencer profissionais da área jurídica e a sociedade em geral sobre
os benefícios do tratamento dos agressores sexuais, é importante que os profissionais
médicos ou psicólogos envolvidos com este tratamento desenvolvam,  publiquem e
disseminem resultados sobre o tratamento realizado com esta população.

13. Agressores sexuais, frequentemente, estão sob procedimento legal, e os profissionais
envolvidos no tratamento devem estar preparados para aparecer diante do juiz,
quando necessário.

14. Aos agressores sexuais são fornecidos os mesmos direitos à confidencialidade e à
privacidade de qualquer outro paciente, exceto nos quesitos onde a Lei vigente requer
de forma diferente.

15. Agressores sexuais não devem ser discriminados sob qualquer forma ou pretexto.

16. Profissionais que tratam os agressores sexuais devem avaliar estes indivíduos com
respeito e dignidade. Se estes profissionais não conseguem assim tratar seus pacientes,
eles devem rever seu papel nestas situações.
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do desejo na identidade pessoal e social, a terapia cognitivo-compor-
tamental (TCC) tem sido reportada como essencial durante todo o
tratamento dos agressores sexuais. A TCC foca as atitudes, crenças e
comportamentos que aumentam a probabilidade de agir em função
dos interesses sexualmente desviados, bem como promove a mudan-
ça do estilo de vida, a identificação dos gatilhos que disparam o início
da conduta desviada e a reestruturação cognitiva. Um dos procedi-
mentos essenciais envolve o reconhecimento por parte do indivíduo
quanto às situações de risco inerentes.

De uma forma geral, a TCC objetiva:
a) redução da excitação sexual desviada e aquisição de um com-

portamento sexual menos lesivo para si mesmo e para outros;
b) aquisição ou melhora das habilidades sociais;
c) reparação dos processos cognitivos, como valores, atitudes, e

esquemas que facilitam a expressão do comportamento inadequado
e prejudicial;

d) aquisição ou melhora das habilidades relacionais, com espe-
cial atenção à intimidade, vínculo afetivo e empatia cognitiva;

e) aquisição de habilidades para resolução de problemas e alívio
de estresse;

f) prevenção de recaída através do reconhecimento e manejo dos
gatilhos e do desenvolvimento de habilidades específicas.

A abordagem cognitivo-comportamental para agressores sexuais
parafílicos geralmente envolve:

a) identificação de situações em que os indivíduos estão em alto
risco de uma nova agressão;

b) identificação de comportamentos que não constituem uma re-
caída de fato, mas que podem ser precursores de uma recaída (por
exemplo, masturbar-se com fantasias sexuais relacionadas ao ato se-
xual com crianças, consumo de álcool e de outras drogas);

c) desenvolvimento de estratégias para evitar situações de alto
risco, como passar muito tempo sozinho com uma criança, consumir
álcool e outras drogas;
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d) desenvolvimento de estratégias de enfrentamento que podem
ser usadas nas situações de alto risco, as quais não podem ser evitadas;

e) responder adequadamente a lapsos que possam ocorrer.
Apesar destas regras gerais, o tratamento psicoterapêutico deve

ser adequadamente individualizado dada a heterogeneidade dos agres-
sores sexuais. O modelo “one size fits all” deve, então, ser evitado.

Tratamento Psicofarmacológico
Os tratamentos psicofarmocológicos têm provado ser não so-

mente valiosos, mas muitas vezes indispensáveis no tratamento e
manejo de muitos dos agressores sexuais. Naturalmente, o trata-
mento psicofarmacológico dependerá do tipo de transtorno psiqui-
átrico que o ofensor padece.

Embora muitas das medicações que são comumente utilizadas
em pacientes parafílicos não sejam aprovadas pelo FDA (Food and
Drug Administration) para esta indicação, estas drogas não podem
ser consideradas experimentais ou procedimentos médicos investiga-
tivos, tendo em vista os longos anos de pesquisa e utilização das mes-
mas para o tratamento destas condições.

É comum que médicos prescrevam medicações off-label para o tra-
tamento de muitas doenças, e este procedimento não deve, por si só,
ser considerado experimental. O tratamento dito experimental é difí-
cil de ser definido, mas em geral, é considerado aquele tratamento
totalmente novo e não amplamente aceito por pares e sem eficácia
recorrentemente comprovada.

As drogas utilizadas no tratamento de agressores sexuais com
parafilias têm sido:

a) antidepressivos serotoninérgicos
b) agentes redutores da ação da testosterona.
A escolha do tratamento farmacológico deve ser baseado em evi-

dências científicas de efetividade. A escolha do tratamento depende-
rá basicamente:

a) da prévia história médica do paciente;



176

b) da aderência do paciente ao tratamento proposto;
c) da intensidade das fantasias e comportamentos sexuais parafílicos;
d) do risco de agressão sexual.

Nota breve sobre jovens agressores sexuais
Jovens menores de 18 anos que cometeram infrações sexuais tam-

bém são uma população bastante heterogênea. Transtornos psiqui-
átricos têm sido recorrentemente achados nesta população e estra-
tégias de manejo clinico e psicossocial têm sido intensivamente de-
senvolvidos.

Ocorre que jovens com menos de 18 anos que infringiram a lei
não são condenados à pena de prisão. Ao contrário, eles podem ser
submetidos à medida socioeducativa. Estes jovens precisam receber
avaliação médica altamente especializada na matéria, bem como tra-
tamento individual e familiar adequado para que a medida aplicada
seja benéfica de fato e de direito.

Uma significativa minoria de jovens agressores sexuais sofre de
sérios transtornos mentais, incluindo transtornos da personalidade e
transtornos da preferência sexual (parafilias), os quais demandam
extremo cuidado, tanto do clínico que atende quanto do magistrado
e demais operadores do Direito que manejam o caso. A desatenção a
este fato significa um profundo desinteresse à segurança social.

Instrumentos de avaliação do risco de reincidência também têm
vicejado na literatura e o JSOAP (Juvenile Sexual Offenders Assessment
Protocol) tem sido validado em diferentes países.

Nos casos de alta periculosidade, avaliados clinicamente e atra-
vés de instrumentos confiáveis, tem-se de forma bastante tímida aven-
tada a possibilidade de “interdição” do jovem com consequente no-
meação de um curador, visto que não existe o dispositivo jurídico de
medida de segurança para os mesmos.

Assim, quando a liberação do jovem infrator que cumpre medida
socioeducativa já se mostra próxima, pelo advento de alguma das
causas de liberação compulsória (cumprimento de três anos de

CRIMES SEXUAIS E SUAS PARTICULARIDADES NA AVALIAÇÃO DE RISCO



MEDIDA DE SEGURANÇA – UMA QUESTÃO DE SAÚDE E ÉTICA

177

internação ou após completar 21 anos de idade), o promotor de justi-
ça da vara responsável pelo acompanhamento da execução da medi-
da socioeducativa promoveria gestões para que o promotor que atua
na vara cível/família da região de moradia do jovem promovesse a
ação de interdição com pedido de internação psiquiátrica. As ordens
de internação originadas nesses processos de interdição têm como ca-
racterística a absoluta indeterminação do tempo de privação de liber-
dade. Dessa forma, a Unidade Experimental de Saúde, que abriga es-
tes jovens “interditados”, assemelha-se a um hospital de custódia e
tratamento destinado ao cumprimento de medida de segurança por
adultos. Esta unidade foi regulamentada por meio do decreto nº 53.427,
do Governo do Estado de São Paulo, em 16 de setembro de 2008.

A Unidade Experimental de Saúde deve cumprir as determina-
ções do Poder Judiciário de tratamento psiquiátrico em regime de
contenção, para atendimento de adolescentes e jovens adultos com
diagnóstico de distúrbio de personalidade de alta periculosidade.

Apesar das críticas que circundam esta última medida, os sujei-
tos portadores de transtornos mentais e de alta periculosidade de-
vem receber tratamento médico e psicológico prolongado e altamen-
te especializado. O objetivo é, além da melhora da qualidade de vida
do jovem, a proteção e o bem-estar social.
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Introdução
A associação entre o consumo inadequado de álcool e de outras

drogas com comportamentos criminosos tem sido descrita por céle-
bres criminologistas ao longo da história. Contudo, o tema é ainda
controverso na atualidade, tendo em vista a multiplicidade de fato-
res sociais, psicológicos e neurobiológicos associados com a prática
criminosa. De qualquer forma, é fato que uma das principais compli-
cações advindas do consumo de substâncias psicoativas são os pro-
blemas com a justiça. Além disso, a gravidade da dependência do
álcool e de outras drogas tem sido associada com o maior risco de
reincidência criminal entre homens e mulheres já condenados por
crimes violentos.

Desde a década passada, pesquisas têm investigado o papel do
consumo de substâncias psicoativas, em especial das bebidas alcoóli-
cas, na perpetração de diferentes tipos de crime, principalmente aque-
les contra a pessoa e contra a propriedade. Os estudos de associação,
frequentemente seccionais, não produzem uma relação de causali-
dade. Estudos focados no consumo de substâncias no momento do
fato são bastante limitados, dadas as dificuldades inerentes à coleta
deste tipo de informação de forma acurada. O valor destes estudos
pode ser aumentado à medida que as vias pelas quais o consumo de
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substâncias conduz à perpetração do crime sejam consideradas e ava-
liadas. Também, visto que o consumo de substâncias e o comporta-
mento criminoso muito amiúde iniciam na adolescência, é importan-
te estudar este relacionamento nesta faixa etária, com especial aten-
ção aos comportamentos violentos.

Apesar de algumas evidências atestando a associação entre álco-
ol/drogas e crime, toda avaliação relativa a este relacionamento deve
ser desempenhada de forma bastante cuidadosa, tendo em vista a
miríade de fatores que se interpõem e se sobrepõem nesta associação.
Aliado a isso, diferentes crenças não cientificamente embasadas a
respeito do tema contribuem para torná-lo ainda mais complexo e de
difícil direcionamento.

De uma forma geral, peritos e clínicos forenses devem estar aptos
a responder às seguintes questões, comumente formuladas em dife-
rentes contextos:

a) tem o perpetrador diagnóstico de síndrome de dependência de
substâncias psicoativas?;

b) existe nexo de causalidade entre o consumo de substâncias e o
crime atual?;

c) existe risco de reincidência?;
d) existe chance de sucesso no tratamento médico e psicossocial?

Drogas e crime
Uma das crenças comuns no meio jurídico é a de que criminosos,

devido ao constante descumprimento das regras sociais, acabam por
ocupar-se, também, do uso de substâncias psicoativas. Já no meio
médico especializado em dependências químicas, a crença comum é
de que a maioria dos agressores usuários de álcool e de outras drogas
são, na realidade, indivíduos que fazem uso inadequado de substân-
cias psicoativas e, em função do abuso ou dependência, envolvem-se
em atividades ilícitas as mais variadas. Ambas as crenças podem ter
fundamento; no entanto, no mais das vezes, elas se sobrepõem e se
associam com vários outros fatores.
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O consumo inadequado de bebidas alcoólicas e de outras subs-
tâncias, especialmente considerando os episódios de intoxicação, pode
representar um saliente risco para a perpetração de atos violentos,
incluindo roubo, homicídios, crimes sexuais e violência intrafamiliar.
No entanto, os estudos sobre o relacionamento “crime – álcool/dro-
gas” têm sido bastante heterogêneos, principalmente no que concer-
ne à definição de uso nocivo, síndrome de dependência ou simples-
mente episódio de intoxicação.

Na verdade, existem crimes diretamente relacionados com o consu-
mo de bebidas e drogas, como por exemplo: dirigir embriagado e pertur-
bação da ordem pública (quando intoxicado). Entretanto, associar cau-
salmente um crime violento (tal como homicídio, roubo e estupro) uni-
camente ao consumo de bebidas ou drogas parece pouco sustentável.

Há uma relação complexa entre o consumo de substâncias psico-
ativas e o crime. Na verdade, o comportamento violento pode ser
uma consequência esperada ou não do consumo de substâncias psi-
coativas. Uma pessoa pode usar tais substâncias com o objetivo de
praticar atos agressivos (juridicamente conhecido como embriaguez
pré-ordenada); e, por outro lado, uma pessoa pode usar substâncias
sem um objetivo claro de praticar atos violentos, mas, mesmo assim,
demonstrar comportamentos agressivos. A grosso modo, três fatores
de conexão entre uso de substâncias e prática de atos violentos ou
agressivos têm sido comumente citados na literatura:

a) o próprio efeito farmacológico da substância geraria o com-
portamento violento;

b) o consumo da droga poderia ser aventado pelo próprio agres-
sor como uma “desculpa” pelos seus comportamentos aberrantes e
violentos;

c) outros fatores, tais como impulsividade, baixa esquiva a danos,
alta busca por novidade e sensações, favorecem tanto o consumo de
bebidas ou outras substâncias quanto o comportamento violento.

Apesar das tentativas de categorizar as diversas formas de cone-
xão entre consumo de substâncias e crime ou comportamento violento,



182

múltiplas variáveis devem ser consideradas durante as avaliações. O
comportamento agressivo associado com o consumo de substâncias
tem sido muitas vezes atribuído aos efeitos farmacológicos que dimi-
nuem a inibição comportamental. Contudo, embora haja relaciona-
mento entre uso de substâncias e violência, a maioria dos indivíduos
não se torna agressiva quando intoxicada. Uma explicação para isso é
que apesar dos efeitos farmacológicos, muitos dos indivíduos que se tor-
nam agressivos quando intoxicados são mais predispostos a comportar-
se de maneira violenta e/ou apresentam outros fatores de risco situacio-
nais. Dentre estes fatores de risco situacionais podemos citar: “provoca-
ção” de terceiros, situações de “ameaça” real ou interpretada, “pressão
do grupo” para o comportamento agressivo, “traços de personalidade”,
crenças disfuncionais, transtornos mentais subjacentes etc.

Goldstein (1998) também considera que o relacionamento entre
uso de substâncias psicoativas e violência deve ser verificado dentro de
um modelo comportamental complexo. As categorias listadas abaixo
identificam os principais fatores associados com o comportamento vi-
olento, com especial atenção ao relacionamento álcool/drogas/crime:

Influência dos antecedentes do delinquente:
a) antecedentes pessoais e familiares: abuso físico/sexual, inade-

quadas experiências de socialização, comportamentos violentos du-
rante a adolescência;

b) antecedentes culturais: valores adquiridos, crenças e normas
internalizadas.

Condições recentes:
a) efeitos farmacológicos da substância consumida: prejuízo cog-

nitivo, agitação psicomotora, fissura ou “craving”, irritabilidade;
b) condições sociais: falta de controle social, desorganização fa-

miliar, falta de oportunidades de emprego, educação;
c) condições econômicas: necessidade financeira, falta de recur-

sos financeiros para angariar a droga, dívidas;
d) situacional: ambiente, local de moradia, convivência com ou-

tros delinquentes (“vizinhança”).
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Apesar da importância dos múltiplos aspectos psicossociais e
neurobiológicos na gênese do crime, o consumo inadequado de álco-
ol e de outras drogas, seguramente, representa importante fator com-
plicador, mas dificilmente o único causador.

Em suma, reconhece-se que o uso inadequado de álcool e de ou-
tras drogas está relacionado ao crime. No entanto, esta associação
nem sempre é de fácil constatação, porque além de boa parte dos
estudos serem retrospectivos baseados nos relatos dos próprios agres-
sores, outras variáveis nem sempre são incluídas nas pesquisas. No
entanto, alguns estudos demonstram que, mesmo quando outras va-
riáveis demográficas (sexo, situação socioeconômica, estado marital)
e psicológicas (traços impulsivos e de personalidade) são controla-
das, o consumo inadequado de bebidas alcoólicas continua fortemente
associado com violência física.

Para exemplificar o complexo relacionamento crime – consumo
de álcool/drogas, uma amostra inglesa revelou que de 1.594 casos de
homicídios ocorridos entre os anos de 1.996 e 1.999, cerca de 42%
apresentavam história de uso de álcool e/ou drogas por parte do
agressor e/ou da vítima. Os agressores eram geralmente homens, com
história de reincidência criminal, apresentavam antecedentes pesso-
ais de comportamentos violentos, transtornos de personalidade e con-
tato prévio com serviços de saúde mental. De fato, pessoas com diag-
nóstico de transtorno de personalidade do tipo anti-social costumam
apresentar consumo precoce inadequado de álcool e de outras dro-
gas, além de problemas com a justiça. Indivíduos com graves com-
portamentos anti-sociais na infância costumam evoluir com falhas
acadêmicas, relacionamentos com pares delinquentes, uso de álcool
e outras drogas, sintomas depressivos, comportamento sexual de ris-
co e dificuldades para manter empregos. Estudos apontam um signi-
ficativo relacionamento entre o consumo de álcool e drogas entre jo-
vens agressores reincidentes e o consequente surgimento de sintomas
depressivos no início da vida adulta. Um processo contínuo de falta
de oportunidades, recursos financeiros e sociais escassos contribuiriam
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para a continuidade de atividades ilícitas durante a vida adulta, es-
tabelecendo um ciclo devastador. Além disso, agressores reincidentes
tenderiam a se manter em situações de risco, incluindo associação
com grupos delinquentes, o que reforçaria comportamentos desvian-
tes quando adultos, como o uso de substâncias psicoativas. A combi-
nação entre comportamentos anti-sociais e uso de substâncias contri-
bui para a manutenção de um estilo de vida criminoso.

Consumo de álcool e drogas na população apenada
e na população internada em hospital forense
Muitos dos transtornos mentais são reconhecidamente mais pre-

valentes na população prisional do que na população geral. Alguns
estudos internacionais apontam que entre 2 e 4% dos apenados
apresentam transtorno psicótico, entre 2 e 14% transtorno depres-
sivo, entre 6 e 30% transtornos ansiosos, e entre 30 e 75% proble-
mas relacionados ao uso inadequado de substâncias psicoativas. A
frequência de transtornos de personalidade na população prisio-
nal, especialmente o antissocial, varia entre 46 e 88% em estudos
americanos e entre 37 e 56% em estudos europeus. Uma revisão
sistemática envolvendo 12 países ocidentais revelou uma prevalên-
cia geral de 65% de transtornos de personalidade na população pri-
sional. A prevalência de abuso/dependência de substâncias entre
portadores de outro transtorno psiquiátrico tem sido estimada en-
tre 42 e 80% na população prisional.

De uma forma geral, transtornos de personalidade e transtornos
relacionados ao uso de substâncias psicoativas são os problemas mais
comumente vistos entre apenados condenados por crimes violentos.
O comportamento criminal entre aqueles que portam outros trans-
tornos mentais, como transtornos psicóticos e do humor, tem sido
comumente associado com o consumo de álcool e de outras drogas.
O risco de reincidência criminal, tanto entre portadores destes outros
transtornos mentais mencionados (transtornos psicóticos e do humor),
como entre os não portadores, é marcadamente maior entre aqueles
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com transtornos de personalidade e problemas associados com o con-
sumo de álcool e outras drogas.

Apesar de constatações como estas, outra extensiva meta-análise
incluindo 64 amostras diferentes de apenados mostrou que o mais
saliente fator relacionado com a reincidência criminal foi ter história
pregressa de comportamento criminal, mesmo controlando para a
presença de transtornos mentais e problemas com o uso de substân-
cias psicoativas.

Desta forma, observa-se que fatores estáticos e dinâmicos devem
ser rigorosamente investigados durante a avaliação de risco de rein-
cidência de um sentenciado por crime violento. De fato, ambos os
fatores – estáticos e dinâmicos - se interpõem compondo um quadro
que deve ser elucidado de forma objetiva.

Na população de internos de hospitais forenses (hospitais de cus-
tódia e tratamento psiquiátrico), as taxas de prevalência de transtor-
nos mentais são obviamente diferentes das de prisões. Em um estudo
australiano, a maioria - cerca de 80% - padecia de transtornos psicó-
ticos, enquanto cerca de 4% padecia de transtorno depressivo, 3% de
transtornos mentais orgânicos, e 2% de transtornos de personalida-
de. Entretanto, a coexistência do transtorno psiquiátrico e o abuso/
dependência de substâncias tem sido estimada entre 40 e 74% nesta
população. A coexistência (dual diagnosis) entre abuso/dependência
de substâncias psicoativas e outro transtorno mental confere maior
gravidade ao problema e requer maior atenção por parte do clínico
forense e do perito.

Em um estudo realizado em um hospital forense na Austrália, foi
verificado que, apesar da alta taxa de abuso/dependência de subs-
tâncias psicoativas verificada durante o estudo, em conjunção com
outros diagnósticos de transtornos mentais, apenas 8% dos internos
foram corretamente diagnosticados para esta coexistência. Os paci-
entes que demonstraram problemas com o consumo de substâncias
eram mais jovens, tinham cometido crimes mais graves e possuíam
mais frequentemente história de tentativa de suicídio ou autoagressão.
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Embriaguez: a linguagem médica e a linguagem jurídica
No nosso ordenamento jurídico, apenas a embriaguez (intoxica-

ção por álcool ou substâncias de efeitos análogos) completa e acidental
pode excluir ou diminuir a responsabilidade penal. De fato, o diplo-
ma legal aceita a teoria da actio libera in causa ad libertatem relatae, que
postula que se o dolo não é contemporâneo à ação, é, pelo menos,
contemporâneo ao início dos eventos que caminham para o desenla-
ce danoso.

A embriaguez, referente ao momento em que o sujeito se coloca
em estado de embriaguez, pode apresentar-se como:

a) embriaguez acidental: é aquela proveniente de caso fortuito
ou força maior. No caso fortuito, o agente ignora a natureza tóxica
do que está ingerindo, ou não tem condições de prever que a substân-
cia, na dose tomada, ou nas circunstâncias em que toma, pode pro-
vocar embriaguez. Na força maior, a ingestão da substância inde-
pende do controle ou da vontade do sujeito. Ele sabe o que está acon-
tecendo, mas não consegue evitar;

b) embriaguez culposa: decorre da ingestão excessiva de subs-
tâncias, sem que o agente queira se sentir intoxicado;

c) embriaguez dolosa: o agente ingere as substâncias com a in-
tenção de embriagar-se;

d) embriaguez preordenada: o sujeito, de forma deliberada em-
briaga-se para praticar a conduta ilícita;

e) embriaguez habitual: o sujeito se apresenta habitualmente
embriagado, tendendo à dependência (como definimos, na lingua-
gem médica, a síndrome de dependência de substâncias);

f) embriaguez patológica: manifesta-se em pessoas predispostas,
assemelhando-se à verdadeira “psicose”.

Do ponto de vista jurídico, e assumindo uma conduta estática, as
consequências para o perpetrador em cada tipo de embriaguez são:

a) embriaguez acidental: sentença absolutória própria, desde que
a embriaguez seja completa. Se a embriaguez for incompleta, a pena
deverá ser reduzida;
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b) embriaguez não acidental (culposa ou dolosa): punição (pena),
independentemente se a embriaguez for completa ou incompleta;

c) preordenada: punição com agravamento da pena;
d) patológica: o agente pode ser considerado inimputável ou semi-

imputável;
e) habitual: por se tratar de doença mental, em havendo nexo

causal com o delito, no tempo da ação ou omissão (respeitando-se os
critérios cronológico, causal e consequencial), o agente receberá sen-
tença absolutória imprópria (medida de segurança), desde que consi-
derado totalmente incapaz de entender o caráter criminoso do fato
ou de determinar-se de acordo com este entendimento.

É importante notar que a embriaguez acidental é inusitada, ra-
ríssima.

No nosso ordenamento jurídico, tanto o aspecto intelectivo (ca-
pacidade de apreciar e entender o ato praticado) quanto o volitivo
(capacidade para controlar suas ações relativas ao ato) são contem-
plados na verificação da inimputabilidade. Em outros países, como o
Canadá, apenas o aspecto intelectivo é contemplado. O aspecto voli-
tivo tem sido visto na literatura científica especializada como bastan-
te problemático, e em muitos países não é possível isentar alguém de
pena devido à falta de controle sobre suas ações. Certamente, é difícil
a avaliação acurada sobre se uma pessoa consegue ou não controlar
uma determinada ação ou se ela escolhe não controlar esta ação na-
quele momento ou situação.

Desta feita, parece mais fácil a aferição da responsabilidade pe-
nal entre indivíduos com grave comprometimento do teste de reali-
dade, como ocorre nas psicoses e demências.

Relacionamento álcool/drogas e crimes sexuais
Muitos estudos testam a correlação entre a prática de crimes vio-

lentos ou não violentos com a história pessoal de consumo de subs-
tâncias, sem elucidar uma teoria subjacente a isso. Na verdade, o
consumo de álcool ou outras drogas, por si só, contribui para
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percepções distorcidas do real, favorecendo uma inadequada inter-
pretação dos sinais provenientes de outras pessoas. Também, expec-
tativas ante o consumo de substâncias são algumas vezes tão impor-
tantes quanto o próprio consumo delas, revelando o papel de crenças
prévias ou mesmo cognições distorcidas.

Testa (2002) propõe uma forma sumária e sistematizada para
compreender a multiplicidade de fatores subjacentes à influência do
consumo do álcool sobre a agressão sexual. Primeiro, este consumo
poderia esta associado com o comportamento sexualmente agressivo
ou inadequado de duas formas: (a) facilitando ou desencadeando
reações agressivas logo após o seu consumo imediato e/ou (b) contri-
buindo para este comportamento criminoso entre aqueles indivíduos
já usuários crônicos. Segundo, o consumo de bebidas não agiria iso-
ladamente e outros fatores se somariam para promover o desfecho
indesejável. Dentre estes fatores, citam-se: distorções cognitivas, cren-
ças favoráveis à violência, sensação de posse e poder sobre a vítima,
alta impulsividade geral e sexual, traços e transtornos de personali-
dade, congruência emocional com o comportamento sexualmente
inadequado, fantasias sexuais recorrentes, dentre outros. A Figura 1
mostra esta proposta esquematizada, adaptada de Testa (2002):
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Papel do consumo de álcool na agressão sexual:
fatores predisponentes e desencadeantes.

Figura 1

➞ ➞
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Também, outros autores desenvolveram teorias para explicar o
comportamento sexualmente inadequado levando-se em conside-
ração a influência do consumo de álcool e outras drogas. Finkelhor
(1984) sugeriu quatro fatores para explicar a ocorrência da agres-
são sexual contra crianças: a) sexo com crianças seria emocional-
mente gratificante para o agressor (congruência emocional); b) os
agressores teriam algum grau de excitação sexual com crianças; c)
agressores de crianças seriam incapazes de preencher suas necessi-
dades sexuais através de formas socialmente apropriadas; d) e, fi-
nalmente, estes homens tornar-se-iam desinibidos e comportar-se-
iam de formas contrárias ao comportamento habitual. O autor su-
gere que os primeiros três fatores explicam o porquê alguns indiví-
duos têm interesse sexual por crianças, e o quarto fator explica como
este interesse se manifesta. Segundo esta teoria, existiriam quatro
precondições que deveriam ser satisfeitas antes de o fato acontecer.
A primeira precondição sugere que o perpetrador deve ser motiva-
do para ofender uma criança; a segunda precondição envolve a
superação de inibições internas para a perpetração do ato sexual
inadequado. Aqui, o consumo de álcool e de outras drogas, dentre
outros problemas, como senilidade, estresse severo, impulsividade,
serviria para promover tal desinibição. A terceira precondição en-
volve a observação e superação de inibições externas, tais como re-
duzir a supervisão parental sobre a vítima, estreitar o relaciona-
mento com a criança e seus familiares. A quarta precondição sugere
que o agressor deve superar a resistência da criança ao abuso, atra-
vés de modi operandi diferentes.  A grosso modo, os modi operandi
podem ser classificados como: manipulativo, coercivo e misto.  No
manipulativo, o perpetrador tenta conquistar a criança através de
presentes, mimos, aproximação com os familiares, garantindo as-
sim a confiança da vítima. No modus operandi coercivo, o perpetra-
dor ameaça a vítima de formas bastante diversas (desde matar sua
família até responsabilizar a criança pelo ato sexual). No modus
misto, ambos os tipos manipulativo e coercivo se sobrepõem.
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Avaliação de risco
Se um psiquiatra tem a escolha de usar seu julgamento clínico ou

instrumentos de avaliação (actuarial measures) para avaliar o risco de
violência, qual deles seria o melhor ? A melhor resposta correntemen-
te é: “provavelmente, os instrumentos de avaliação, aliados ao julga-
mento clínico”.

Vários estudos demonstram que, para uma ampla variedade de
tarefas para predição de risco, os instrumentos de avaliação de risco
fornecem melhores predições do que aquelas feitas somente pelo sim-
ples julgamento clínico. Para aqueles que não estão familiarizados
com os estudos comparando a capacidade preditiva dos instrumen-
tos de avaliação com o julgamento clínico, esta afirmação pode ser
até mesmo constrangedora.

Julgamentos clínicos presumivelmente englobam aspectos notá-
veis tais como: experiência clínica, habilidades de reconhecimento de
determinados padrões de comportamento, certas nuances que sim-
ples fórmulas matemáticas deixam escapar. Com isso, pareceria, à
primeira vista, que os julgamentos clínicos seriam superiores aos ins-
trumentos de avaliação. No entanto, a literatura científica fortemen-
te sugere que o oposto parece ser verdadeiro. A razão pode ser que os
peritos não pesam adequadamente a significância de determinados
dados ou informações utilizadas nos instrumentos.

De fato, quando utilizados adequadamente, os instrumentos de
avaliação de risco são imparciais, sistemáticos, e englobam vários dos
principais aspectos relacionados ao risco de comportamentos violen-
tos. Além disso, podem ser sujeitos ao re-teste e à inspeção.

Quatro diferentes grupos de variáveis têm sido utilizados para
avaliar o risco de cometimento de crimes:

1) Variáveis de risco estáticas
2) Variáveis de proteção estáticas
3) Variáveis de risco dinâmicas (estáveis e agudos)
4) Variáveis de proteção dinâmicas
Variáveis estáticas são assim denominadas, porque são estáveis e
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não modificáveis ao longo do tempo, porque não são suscetíveis a
tratamento. Ao contrário, as variáveis ditas dinâmicas podem mudar
ao longo do tempo, principalmente quando um tratamento eficaz é
estabelecido. Por exemplo, abuso de substâncias psicoativas, fantasi-
as sexualmente desviadas, impulsividade etc.

Variáveis de risco correspondem àqueles fatores que aumentam
a probabilidade de ações ilícitas. Variáveis protetoras correspondem
àqueles fatores que diminuem a probabilidade destas ações.

Vários instrumentos de avaliação de risco têm sido desenvolvi-
dos e validados ao redor do mundo. Alguns utilizam apenas variá-
veis “estáticas”, enquanto outros combinam as “estáticas” com as
“dinâmicas”. Uma avaliação de risco através de variáveis “estáticas”
tem menor acurácia na estimativa da reincidência quando compara-
da à avaliação que utiliza uma combinação de fatores de risco dinâ-
micos e estáticos.

Embora múltiplos fatores, tanto estáticos quanto dinâmicos, devam
ser avaliados, sempre pareados com a avaliação clínica do médico espe-
cialista, dentro do que se chama de Julgamento Profissional Estruturado
(JPE), os principais fatores relacionados com a reincidência criminal para
crimes violentos (não sexuais) são: a presença de transtorno da persona-
lidade anti-social e a presença de dependência de substâncias psicoati-
vas. A gravidade do consumo de álcool e de outras drogas deve sempre
ser avaliado e tratado, visto que representa importante fator complica-
dor dinâmico. Os instrumentos de avaliação de risco que incluem variá-
veis dinâmicas geralmente, porém nem sempre, incluem problemas com
o consumo de substâncias como um item a ser investigado.

Devemos considerar que o item “Psicopatia” pode ser avaliado
através do PCL-R (Psychopathy Checklist – Revised), o qual inclui o
item “problemas com o uso de substâncias” na avaliação e mensura-
ção. Contudo, a gravidade do problema relacionado ao uso de subs-
tâncias pode não ser avaliada em toda a sua profundidade apenas
com a aplicação do PCL-R, ensejando uma investigação mais deta-
lhada sobre este aspecto.
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Vários instrumentos de predição de risco de violência têm sido de-
senvolvidos ao redor do mundo. Embora instrumentos de avaliação do
risco de comportamento violento em geral utilizem quase que invaria-
velmente as mesmas variáveis estáticas e/ou dinâmicas, existem certas
particularidades quando a avaliação se destina a tipos específicos de
crimes ou comportamento violento, como, por exemplo, os crimes se-
xuais e o comportamento stalking. Também, é importante notar que a
literatura abunda em pesquisas sobre o risco de comportamento vio-
lento (ou reincidência criminal) entre homens, mas as pesquisas com
mulheres, embora existentes, são em muito menor número.

Abaixo, transcrevemos alguns dos itens avaliados e mensurados
pelo instrumento VRAG (Violence Risk Appraisal Guide):
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Infância/Adolescência

Viveu com ambos os pais biológicos até a idade dos 16 anos

Desajustes na escola (expulsão, suspensão, problemas de disciplina)

”Preso” antes dos 16 anos

Problemas comportamentais antes dos 16 anos (furtos, cometeu violência física, consumo

de álcool e outras drogas, destruição de propriedade ou bens, fuga de casa e escola)

Adulto

História de problemas com álcool

Estado marital

Ofensas criminais prévias (violentas e não violentas)

Adesão à liberdade condicional anteriormente ao crime atual

Períodos de emprego estável

Situação familiar atual

História criminal

Idade em que cometeu o crime atual

Estado da(s) vítima(s) (gravemente ferida, morta)

Gênero da vítima

Relacionamento com a vítima (conhecida, desconhecida, familiar)

Carreira criminal
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Tratamento
Pesquisas científicas sobre portadores de transtornos mentais re-

lacionados ao uso de substâncias psicoativas dentro de contextos fo-
renses são menos disponíveis do que aquelas realizadas com amos-
tras da comunidade. No entanto, muitos dos resultados de pesquisas
sobre a efetividade de tratamentos médicos realizados na comunida-
de podem ser transportados para o contexto forense.

De longe, a terapia cognitivo-comportamental tem sido a mais
utilizada para o tratamento de criminosos portadores de transtornos
mentais relacionados ao uso de substâncias.  Isso também é verdade
no contexto de amostras da comunidade.

Estratégias de manejo psicossocial
Algumas estratégias de manejo psicossocial comumente utiliza-

das para a população forense são:
a) Entrevista Motivacional: tem sido utilizada tanto em contexto

clínicos quanto forenses. Tendo em vista que muitos perpetradores
são compulsoriamente internados para receber tratamento, pode-se,
a priori, aventar a possibilidade de que a motivação para cessar o
consumo de substâncias pode não ser suficientemente alta. A Entre-
vista Motivacional encoraja a exploração e resolução de ambivalên-
cias sobre a modificação comportamental, o que é particularmente
útil na população abordada;

Informação diagnóstica

Critérios diagnósticos para transtorno de personalidade

Critérios para transtorno psicótico

Score no PCL-R

Resultado no teste de inteligência

Atitudes que apoiam o crime

Atitudes que denunciam contrariedade às normas sociais vigentes
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b) Treinamento de Habilidades Cognitivas: enfatiza que muitos
problemas comportamentais são enraizados em pensamentos disfun-
cionais. Assim, o processo terapêutico visa a provocar o sujeito para
monitorar pensamentos distorcidos e aprender como substituí-los ou
reestruturá-los. Comumente, criminosos tendem a negar (o fato, a
responsabilidade sobre o ato, a necessidade do tratamento etc), mini-
mizar, externalizar a culpa, e mesmo autocentrar-se; aliás, compor-
tamentos e estratégias também comumente assumidos por dependen-
tes químicos não criminosos;

c) Prevenção de recaída: apesar de vários episódios de uso, lap-
sos e recaídas no passado, comumente os perpetradores não estão
plenamente orientados sobre os fatores associados com as recaídas,
nem tampouco possuem habilidades suficientes para driblar e evitar
situações de alto risco.

Tendo em vista que uma significativa proporção da população em
medida de segurança poderá apresentar um Dual Diagnosis, fundamen-
tal será o manejo adequado dos problemas coexistentes. Algumas estra-
tégias de manejo podem auxiliar o clínico forense nesta empreitada:

a) Todos os problemas médicos deverão ser considerados como
primários, isto é, o portador de Esquizofrenia e usuário de álcool,
deverá ser adequadamente manejado para ambos os problemas;

b) O tratamento deverá ser planejado e individualizado;
c) Medicações devem ser utilizadas, desde que cientificamente

indicadas. Interações medicamentosas devem ser monitoradas;
d) O tratamento deve ser estendido para a comunidade. Quanto

maior o suporte comunitário e a supervisão do Estado sobre isso,
melhores as chances de um mais adequado prognóstico.

Tratamento Psicofarmacológico
Embora pesquisas envolvendo medicações adictolíticas na popu-

lação forense sejam escassas, medicações específicas podem e devem
ser prescritas, sempre respaldadas por evidência científica de eficá-
cia e segurança terapêutica nas amostras derivadas da comunidade.

O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E SUAS PARTICULARIDADES NA AVALIAÇÃO DE RISCO
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Atualmente, existem quatro medicações comprovadamente efi-
cazes para o tratamento farmacológico do alcoolismo: dissulfiram,
naltrexone, acamprosato e naltrexone-depot. Estas medicações têm
indicações e recomendações específicas e devem ser dispensadas de
acordo com o tipo de dependência instalada. Naturalmente, o trata-
mento farmacológico deve sempre estar associado ao manejo psicos-
social, objetivando o aumento da sua efetividade. Tipos específicos
de dependentes devem receber tipos mais presumivelmente específi-
cos de tratamento médico e psicossocial; desta forma, similarmente
ao que se recomenda para os agressores sexuais, uma classificação
tipológica para os dependentes químicos pode ser necessária objeti-
vando um tratamento mais efetivo.
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Introdução
Epilepsia é um problema de saúde pública significativo. É o mais

frequente transtorno neurológico sério, acometendo 50 milhões de
pessoas no mundo, 80% delas em países em desenvolvimento. Na
maioria dos países há, em um dado momento, entre 0,4 a 1% da po-
pulação com epilepsia. Mas, se considerarmos a existência de cada
um de nós como um todo, temos a chance aproximada de 1,5 a 5%
de desenvolver epilepsia ao longo da vida. Trata-se, portanto, de uma
condição mórbida relativamente comum.

Trata-se de uma manifestação clínica caracterizada por crises epi-
lépticas recorrentes, acontecimentos súbitos e transitórios que resul-
tam de uma descarga anormal e excessiva de um conjunto de neurôni-
os cerebrais corticais. Isto pode ocorrer porque os neurônios estão in-
dividualmente defeituosos, apresentando uma excitabilidade aumen-
tada ou porque há um defeito na rede. Embora a definição seja clara, o
diagnóstico nem sempre é fácil, porque as manifestações das crises
epilépticas são muito diversificadas. Isto acontece porque as manifes-
tações clínicas vão depender da área afetada na descarga. A crise epi-
léptica mais popularmente conhecida é a crise tônico-clônica, ou crise
convulsiva, mas está longe de ser a única ou mais frequente. Pacientes
com epilepsia comumente apresentam crises envolvendo alterações da
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consciência, movimentos automáticos e outras alterações comporta-
mentais (na maioria das vezes as chamadas crises parciais complexas),
que contribuem para a estranheza com que as pessoas leigas encaram
as crises confundindo-as com “loucura”, “possessão” ou “transe”.

Feita a definição de epilepsia, é importante desfazer um erro muito
frequente, o de se considerar a epilepsia como uma doença única e
com manifestações uniformes. Várias condições neurológicas diferen-
tes levam à ocorrência de crises epilépticas recorrentes. Portanto, exis-
tem várias formas diferentes de epilepsia, com diferentes tipos de cri-
ses. Esta diversidade levou a Liga Internacional de Combate à Epilep-
sia a desenvolver duas classificações, a Classificação Internacional de
Crises Epilépticas e a Classificação Internacional de Síndromes Epilép-
ticas, que devem ser utilizadas em associação para o diagnóstico corre-
to de uma determinada forma de epilepsia. Está fora do escopo deste
capítulo discutirmos estas classificações em detalhes. Basta dizermos
que há diferentes formas de epilepsias e crises, com diferentes prognós-
ticos e tratamentos e também com diferentes etiologias. Exemplos im-
portantes são a epilepsia mioclônica juvenil (EMJ), a epilepsia do lobo
temporal (ELT) e a epilepsia do lobo frontal (ELF).

Ao falarmos das causas da epilepsia, devemos lembrar que ainda
hoje, apesar de tantos avanços da tecnologia relacionada à medicina,
em boa parte dos pacientes com epilepsia não encontraremos etiolo-
gias específicas responsáveis pelo problema. Nos outros pacientes elas
se distribuem entre genéticas, malformações congênitas, trauma de
parto, infecções e infestações do sistema nervoso central, trauma crâ-
nio-encefálico (TCE), doenças cerebrovasculares, doenças degenera-
tivas do sistema nervoso central e tumores cerebrais. As causas se
distribuem em termos de frequência de acordo com a idade e as con-
dições epidemiológicas particulares de onde o paciente vive.

Neste ponto é importante dizer que o diagnóstico de epilepsia é emi-
nentemente clínico, pois ele implica no conhecimento detalhado das di-
ferentes manifestações clínicas das crises epilépticas e dos padrões glo-
bais de manifestações clínicas característicos das diferentes síndromes
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epilépticas. Em algumas ocasiões só a anamnese clínica, exame físico,
neurológico e de estado mental são suficientes. No entanto, em muitas
ocasiões será necessário o recurso de exames subsidiários para se confir-
mar o diagnóstico. Neste sentido, o eletroencefalograma (EEG) se desta-
ca como o exame mais importante. O EEG nos dá um retrato momentâ-
neo da atividade elétrica cortical cerebral. As descargas anormais no cé-
rebro de pessoas com epilepsia ocorrem periodicamente, não em todos os
momentos. Elas também têm padrões específicos, reconhecidos pelos ele-
troencefalografistas experientes como epileptiformes. Nem todas as des-
cargas levam à ocorrência de crises, podendo ocorrer em diferentes con-
dições fisiológicas, com o paciente acordado ou dormindo, sendo cha-
madas de interictais. Um EEG com descargas epileptiformes interictais
em localização específica costuma ser um elemento confirmatório im-
portante quando na presença de uma história compatível de clínica de
crises recorrentes. Pacientes com epilepsia irão apresentar um EEG posi-
tivo em pelo menos 50% dos casos ao realizarem um primeiro exame. Se
forem realizados ao menos quatro exames o EEG será positivo em 90%
dos pacientes com epilepsia. Mas ao menos 10% dos pacientes com epi-
lepsia não apresentarão alterações no EEG interictal. O contrário tam-
bém é verdade. Uma parcela de até 2% da população normal apresenta-
rá alterações epileptiformes no EEG. Assim, sempre é importante lem-
brar que não diagnosticamos o exame, mas sim o paciente, podendo ha-
ver epilepsia mesmo na ausência de EEG com descargas epileptiformes e
um EEG com descargas epileptiformes mesmo na ausência de epilepsia.
Uma minoria de pacientes irá necessitar da realização de monitoração
prolongada vídeo-eletroencefalográfica (vídeo-EEG)  para a realização
ou confirmação do diagnóstico de epilepsia. Durante o vídeo-EEG, o
paciente é submetido por tempo prolongado ao acompanhamento si-
multâneo da atividade elétrica cortical e do comportamento, frequente-
mente após a retirada ou redução do uso de drogas antiepilépticas (DAE)
de modo a se obter, numa situação hospitalar abrigada, o registro de
crises epilépticas e o seu diagnóstico. A indicação principal do vídeo-EEG
é o diagnóstico diferencial da epilepsia com as chamadas crises não
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epilépticas psicogênicas (CNEP) e a investigação pré-cirúrgica de paci-
entes com epilepsia refratária a tratamento clínico com DAE. O exame
principal para a investigação da etiologia da epilepsia é a ressonância
magnética (RM) cerebral, através da qual é visível boa parte das “lesões”
corticais epileptogênicas. O mesmo afirmado para o EEG vale para a
RM: uma RM sem ‘lesões” não afasta epilepsia, e o achado de uma “le-
são” na RM não significa automaticamente que ela está relacionada à
epilepsia. Todos os achados, ou a ausência deles, devem ser interpreta-
dos de acordo com a clínica. As principais condições que são confundi-
das com a epilepsia e com as quais se deve estabelecer diagnóstico dife-
rencial são as síncopes cardiovasculares, as hipoglicemias, as parassoni-
as, as enxaquecas, os episódios isquêmicos transitórios, os distúrbios dos
movimentos involuntários e as CNEP e outras condições psiquiátricas.

O diagnóstico completo da epilepsia (crises, síndrome epiléptica e
etiologia) é a condição inicial para o seu tratamento. Para a maioria dos
pacientes, as DAE são a principal opção para o tratamento e o objetivo é
a eliminação das crises epilépticas, a redução da morbidade e mortalida-
de associadas à epilepsia, assegurando-se qualidade de vida para paci-
ente e familiares. O uso correto de uma primeira DAE em regime de
monoterapia leva à remissão em pelo menos 60 a 70% dos casos. Em
casos de escape terapêutico a substituição ou a adição de uma segunda
ou terceira droga levará a remissão de mais 10 a 15% dos casos.  Mesmo
com tratamento adequado aproximadamente 25% dos pacientes conti-
nuará apresentando crises. Uma parcela destes pacientes poderá even-
tualmente se submeter a tratamento cirúrgico da epilepsia.

Epilepsia e transtornos mentais
Como mencionado anteriormente, os transtornos mentais ocor-

rem com frequência em pacientes com epilepsia, com prevalência entre
20 a 50%. Formas de epilepsia mais graves apresentam um risco au-
mentado para transtornos mentais e obviamente quando eles ocor-
rem acabam por contribuir para uma dificuldade adicional no trata-
mento, com agravamento do impacto da doença.

EPILEPSIA E PERICULOSIDADE
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A etiologia dos transtornos mentais associados à epilepsia é mul-
ticausal e complexa, envolvendo a base orgânica (retardo mental, TCE,
outros insultos ao SNC, presença de lesão cerebral), a síndrome epi-
léptica, a ocorrência direta ou indireta de crises epilépticas, o trata-
mento pelas DAE ou pela cirurgia de epilepsia e os problemas psico-
lógicos envolvidos com a epilepsia.

Os transtornos mentais associados à epilepsia são tradicionalmen-
te divididos em peri-ictais e interictais. A característica principal dos
transtornos mentais peri-ictais é a relação temporal estreita entre eles
e as crises epilépticas, ocorrendo imediatamente antes, durante ou
depois delas. Nos transtornos mentais interictais não há esta relação
temporal. Os transtornos mentais peri-ictais em geral apresentam
início agudo ou abrupto, curta duração (horas a dias) e remissão com-
pleta, com a possibilidade de recorrências. Também são mais frequen-
tes alterações no EEG de base associadas a estes quadros. Os trans-
tornos mentais peri-ictais são divididos em pré-ictais, ictais, pós-ic-
tais, para-ictais e alternantes (figura 1).

Figura 1 - Transtornos mentais peri-ictais
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O transtorno mental mais frequente nos pacientes com epilepsia
é a depressão. Sua frequência pode chegar a aproximadamente 50%
nos casos de epilepsia refratária e trata-se do problema que mais pre-
judica a qualidade de vida deste grupo específico de pacientes. A de-
pressão está fortemente associada ao elevado risco de suicídio (5 a
14%) observado nos pacientes com epilepsia. A principal apresenta-
ção é a depressão interictal. Há formas clínicas com curso episódico e
outras com curso crônico e sintomas ansiosos acompanham com fre-
quência o quadro clínico.

Em função da gravidade, a psicose é o outro transtorno mental
mais importante. Sua frequência pode chegar a 25% nos pacientes
com epilepsia refratária. Os delírios, alucinações, as alterações gros-
seiras do pensamento, da afetividade, da conação, do comportamen-
to e da capacidade de julgamento e de adaptação à realidade trazem
um impacto significativo, levando à necessidade de internação psi-
quiátrica e tentativas de suicídio em até 40% dos casos. Podem ocor-
rer de maneira episódica (especialmente nas psicoses pós-ictais) ou
crônica (nas psicoses interictais). Pioram de maneira significativa o
funcionamento social, aumentando os níveis de desemprego e de-
pendência.

Epilepsia e personalidade
No final do século retrasado, na era que precedeu imediatamente

o período da grande sistematização nosológica de Kraepelin, os psi-
quiatras franceses Morel e Falret apresentaram descrições dos quadros
psiquiátricos que alguns pacientes com epilepsia apresentam, caracte-
rizados por frequentes flutuações de humor, irritabilidade e agressivi-
dade que se apresentam de maneira crônica, entre as crises e muitas
vezes não relacionados com estas, caracterizando mesmo uma dispo-
sição mórbida do “caráter ou personalidade”. Para a psiquiatria da
época, dominada por ideias de natureza constitucionalista, a epilepsia
não associada a outros problemas orgânicos cerebrais óbvios era consi-
derada uma doença geneticamente herdada (epilepsia essencial ou
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genuína), cujas manifestações poderiam ocorrer na vertente das crises
ou dos transtornos mentais de maneira conjunta ou separada. Assim,
segundo esta corrente de pensamento, poder-se-iam apresentar ape-
nas as alterações mentais “características dos epilépticos”, sem as ma-
nifestações “neurológicas” da desordem. A assim chamada epilepsia
“larval” poderia incluir até tendências tão abomináveis como a delin-
quência e a criminalidade franca. Tal afirmação, como regra, não se
sustenta à luz dos conhecimentos modernos. Engrossaram as fileiras
constitucionalistas psiquiatras de renome como Kraepelin, que descre-
veu os seguintes traços de personalidade: lentificação, viscosidade, cir-
cunstancialidade, preocupações religiosas, conscienciosidade, irritabi-
lidade e tendência para agressividade. O desenvolvimento das teorias
da “personalidade epiléptica” contou com nomes como Mauz e a sua
“constituição enequética ou ictafim”, Strömgren e a “personalidade
ixóide” e Minkowska e a “personalidade ou caráter epileptóide ou glis-
cróide”. O declínio das ideias constitucionalistas da epilepsia e do con-
ceito de “personalidade epiléptica” se deveu à descoberta do EEG, que
permitiu o desenvolvimento da epileptologia científica. Passou a ficar
claro, por outro lado, que uma minoria de pacientes apresenta proble-
mas de personalidade. Eles estão mais frequentemente descritos entre
os pacientes com EMJ, entre os pacientes com ELT medial e os pacien-
tes com ELF pós-traumática.

A EMJ é uma forma de epilepsia generalizada idiopática relativa-
mente comum, representando aproximadamente 10% de todas as
epilepsias. Janz e Christian, em 1957, ao delimitarem as característi-
cas desta síndrome epiléptica, descreveram problemas psicológicos
apresentados pelos pacientes. Os pacientes eram considerados “atra-
tivos, porém emocionalmente lábeis, variando entre camaradagem e
desconfiança – bastante imaturos, com comportamento infantil que
pode levar a dificuldades no ajustamento social”, ou “com atitude de
negação com relação à doença” e “com traços de caráter neuróti-
cos”. Estudos mais recentes confirmaram o quadro clínico, caracteri-
zado por negação da doença, negligência de cuidados com o sono e
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outros hábitos, baixa adesão ao tratamento, imaturidade emocional,
inconsequência, irresponsabilidade, indisciplina, dificuldade de acei-
tação de limites e regras sociais, hedonismo, impulsividade e instabi-
lidade emocional. Há uma correspondência destes traços com os dos
transtornos de personalidade do grupo B da DSM-IV. Normalmente
apresentam intensidade leve a moderada e estão associados à piora
da frequência de crises e mais problemas psicossociais. São encontra-
dos em 14 a 23% dos pacientes com EMJ.

A ELT é a forma de epilepsia mais comum no adulto, correspon-
dendo a aproximadamente 40% de todos os casos. A ELT pode ser
dividida em medial e lateral, de acordo com o local de origem das
crises. A ELT medial (ELTM) corresponde a 60% dos casos de ELT, ou
seja aproximadamente 25% de todos os casos. Em associação ao de-
clínio das ideias constitucionalistas da epilepsia e do conceito de “per-
sonalidade epiléptica”, a segunda metade do século XX assistiu ao
nascimento do conceito da transformação orgânica da personalida-
de da ELT. As alterações típicas são de maneira geral semelhantes
àquelas já observadas pelos antigos autores constitucionalistas, mas
passaram a ser associadas apenas com a ELTM. O quadro foi deno-
minado síndrome de Gastaut-Geshwind, em homenagem aos esfor-
ços destes autores no sentido do desenvolvimento e reconhecimento
científico do conceito. Os pacientes apresentam mudança permanente
da personalidade, viscosidade (que se manifesta por afetos profun-
dos e persistentes, tenacidade, repetitividade, “grude” social, discur-
so prolixo, detalhista e circunstancial e hipergrafia), interesse ou pre-
ocupações com assuntos religiosos, éticos ou filosóficos, hipossexuali-
dade e hostilidade ou irritabilidade. A frequência da síndrome de
Gastaut-Geshwind, em pacientes com ELTM candidatos a lobecto-
mia temporal varia entre 1,6 e 25%.

Em 1848, Harlow relatou o caso de Phineas Gage, a primeira des-
crição da síndrome da transformação “orgânica” frontal orbital: com-
portamento caprichoso, irreverente, socialmente desinibido e uso fre-
quente de linguagem obscena. Gage tornou-se impaciente, impulsivo,
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irresponsável e inconstante, vindo a perder o seu emprego e apresen-
tar uma deterioração social marcante. Outros pacientes que apresen-
tam a síndrome também apresentam euforia, puerilidade e labilida-
de afetivas, descuido pessoal, agressividade, inquietação, promiscui-
dade, julgamento social prejudicado, falta de empatia, egoísmo e per-
da de padrões éticos. No que diz respeito à sua associação com epi-
lepsia, estas modificações são mais frequentes nas epilepsias frontais
pós-traumáticas e tumorais. As alterações são habitualmente relacio-
nadas com as lesões na região frontal, particularmente orbital, não
havendo relação com a gravidade das crises.

Epilepsia e agressividade
Comportamentos agressivos em pacientes com epilepsia devem ser

classificados de acordo com a relação temporal com as crises epilépti-
cas e com os transtornos mentais associados à epilepsia. Agressividade
direcionada como manifestação direta de uma crise epiléptica é bas-
tante rara. Em 1% dos episódios confusionais pós-ictais imediatos pode
ocorrer comportamentos violentos direcionados, em geral em resposta
a uma tentativa de restrição por pessoas estranhas e desinformadas a
respeito do problema do paciente. Episódios psicóticos pós-ictais po-
dem ser acompanhados por comportamentos violentos direcionados
graves em até 23%, constituindo uma importante exceção à natureza
relativamente rara e branda da agressividade peri-ictal.

Agressividade interictal é encontrada numa frequência variável
(5 a 56%) em pacientes com epilepsia, dependendo dos aspectos me-
todológicos envolvidos. Seu impacto é potencialmente grave. É dire-
cionada e ocorre num contexto variável. Ela é mais comum em popu-
lações selecionadas, como os pacientes com ELT refratária e prisio-
neiros com epilepsia. Fatores de risco para agressividade interictal
são sexo masculino, TCE e retardo mental.  Com frequência ocorrem
no contexto de transtornos mentais associados à epilepsia, tais como
hiperatividade, transtorno de conduta, transtorno explosivo intermi-
tente, problemas de personalidade, transtorno disfórico interictal e
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psicose interictal. Atos violentos direcionados ocorrem em aproxima-
damente 5% dos episódios psicóticos interictais.

Epilepsia e crime
A ideia da relação entre epilepsia e crime se inicia com a teoria da

“degeneração” de Morel (1809 - 1873), que concebia a doença mental
como degeneração que se transmitia e agravava ao longo das gera-
ções, até chegar à decadência completa. Para Morel, que definiu o con-
ceito de epilepsia “larval”, descrito acima, a epilepsia era um marca-
dor orgânico da degeneração associada às doenças mentais. Cesare
Lombroso (1835 – 1909), o fundador da escola positivista de crimino-
logia italiana, considerava o crime como herança genética. Para ele, o
indivíduo nascido criminoso apresentava sinais físicos da criminalida-
de geneticamente herdada. Ele também considerava que havia um subs-
trato “epileptóide” em alguns atos criminosos, relacionado ao conceito
de epilepsia “larval” de Morel. Na quarta edição italiana do L’uomo
delinquente, de 1889, Lombroso afirmou que alguns crimes passionais
na verdade eram “equivalentes epilépticos”. Além disso, ele conside-
rou a “insanidade moral” uma forma de epilepsia “larval”, estabele-
cendo uma “identidade perfeita” entre a epilepsia e o crime.

No Brasil, Afrânio Peixoto (1876 – 1947), médico legista, profes-
sor, crítico, ensaísta, romancista e historiador literário foi o grande
responsável pela difusão das teorias de Lombroso. Ele escreveu uma
tese em 1898, com o título de “Epilepsia e Crime”. Ele conceituava
epilepsia como “degeneração” e o “crime epiléptico” como mani-
festação sintomatológica da “degeneração epiléptica”, da mesma
forma como as crises e as alterações caracterológicas da “personali-
dade epiléptica”.

Graças à influência de Afrânio Peixoto, e apesar dos avanços ci-
entíficos, a teoria da propensão inata ao crime dos pacientes com
epilepsia se manteve em voga, mesmo que de forma atenuada, até os
nossos dias. Guido Arturo Palomba, psiquiatra forense brasileiro, em
seu livro Loucura e crime, de 1996, afirma:
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“... tendo em mente dois apotegmas, um de Beerhave, que está
em epígrafe neste trabalho (a epilepsia é o mais polimorfo das
males), e o outro de Maffei, também já dito (a epilepsia é uma
só), nasceu a imposição categórica de dividir o velho mal sa-
grado em formas clínicas... As três formas são: neurológica,
relacionada à velha possessão demoníaca completa; psicótica,
relacionada à velha possessão demoníaca incompleta e condu-
topática ou comportamental, relacionada ao homem ruim
que fazia pactos com o diabo, às vezes bruxo, feiticeiro...”

Em outro ponto do mesmo livro, encontra-se o seguinte:
“... Esse psico-comportamento característico prende-se ao fato
de a epilepsia engendrar os mais variados tipos de condutopa-
tia. Isso concluímos após mais de 10 anos convivendo diaria-
mente com milhares de internados do Manicômio Judiciário
de Franco da Rocha, onde pudemos seguir vários pacientes
que, em vida, apresentaram variados distúrbios de conduta e
receberam diagnóstico de personalidade psicopática, e, após a
morte, o estudo do cérebro revelou que a sua constituição em
nada diferia da constituição encontrada na epilepsia dita ge-
nuína.”

Por fim, termina por afirmar que:
“... todo o delito violento praticado por epiléptico obrigatoria-
mente tem que ter quatro dentre os sete característicos enume-
rados a seguir: 1) ausência de motivos plausíveis; 2) falta de
premeditação; 3) ferocidade na execução; 4) instantaneidade
na ação; 5) multiplicidade de golpes; 6) ausência de remorso;
7) amnésia ou reminiscências mnêmicas confusas sobre o ato
praticado...”

Quais evidências corroboravam a associação de epilepsia e cri-
me? Em primeiro lugar, os achados de comportamentos agressivos
em populações selecionadas de pacientes com epilepsia, como relaci-
onado acima. Em segundo lugar, estudos de prevalência de epilepsia
em populações de prisioneiros, nas décadas de 60 e 70 do século XX,
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mostrando prevalência de epilepsia nos prisioneiros de duas a quatro
vezes maior que a da população geral. Ambos tipos de evidências
estão fortemente contaminadas por viés amostral. No primeiro caso
tratam-se de casuísticas de pacientes com formas de epilepsia graves
e com forte associação de transtornos mentais. No segundo caso há
forte associação da população encarcerada com pobreza e com ou-
tros fatores associados à epilepsia, como TCE e retardo mental.

Os estudos iniciais de prevalência de epilepsia em prisioneiros
tinham problemas significativos envolvendo população pouco re-
presentativa, definição de epilepsia, dados clínicos indiretos (pres-
crição de DAE pelo médico da prisão, por exemplo) e informações
de segunda mão (prestadas pelos médicos da prisão). Uma série de
estudos mais recentes e uma meta-análise envolvendo estudos ba-
seados em entrevistas clínicas diretamente realizadas com os paci-
entes não confirmaram a elevação da prevalência de epilepsia na
população encarcerada.

Um importante estudo populacional envolvendo toda a popula-
ção da Suécia, num seguimento de 35 anos, constatou que a chance
de uma pessoa com epilepsia cometer um crime violento é 1,5 vezes
maior do que uma pessoa não afetada. Mas esta associação desapa-
receu quando as pessoas com epilepsia foram comparadas com os
seus irmãos não afetados, que apresentaram o mesmo risco de come-
ter crimes violentos. Pessoas que sofreram TCE apresentaram preva-
lência de crimes violentos 3,3 vezes maior que a população normal.
Quando comparadas com seus irmãos não afetados, mantinham uma
elevação de 2 vezes e, quando descontados os casos de associação
com abuso de substâncias, mantinha uma elevação de 2,3 vezes.

Portanto, não há até o presente momento evidências empíricas
que confirmem uma associação clara e direta entre epilepsia e crime,
pelo menos para a maioria dos pacientes na população como um
todo. Há, no entanto evidências de outro estudo populacional recen-
te de que pessoas com epilepsia tem 1,4 vezes mais chance de sofre-
rem agressões violentas do que as pessoas não afetadas.
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Epilepsia, periculosidade e imputabilidade
Não há evidências para se pensar em periculosidade social de

pessoas com epilepsia, pelo menos em termos gerais (diferentes for-
mas de epilepsia) e populacionais. Em termos práticos, o risco de um
ato criminoso diretamente relacionado à ocorrência de uma crise epi-
léptica é muito baixo ou ausente. Portanto, pessoas com epilepsia e
sem transtornos mentais que cometeram crimes podem ser conside-
radas imputáveis. Pacientes com epilepsia e transtorno mental asso-
ciado podem ser considerados inimputáveis se cometerem crimes na
vigência de episódios psicóticos pós-ictais ou interictais ou quando
há retardo mental, situações em que há prejuízo do entendimento do
ato criminoso por comprometimento intelectivo. Pacientes com epi-
lepsia e outros transtornos mentais associados podem ser considera-
dos semi-imputáveis se cometerem crimes nos quais se presume a
participação causal do transtorno mental no crime (por exemplo, por
comprometimento da capacidade de controle das emoções e impul-
sos, por degradação dos valores sociais, etc.). A periculosidade crimi-
nal (possibilidade de reincidência) de pacientes com epilepsia que
cometeram crimes não pode ser considerada de maneira geral, mas
dentro do contexto de cada caso.

Conclusões
O conceito de crime epiléptico não se sustenta cientificamente.

Não há evidências de associação direta e geral da epilepsia com o
crime. A associação direta de uma crise epiléptica com um crime é
uma raridade. Há evidências de que pessoas com epilepsia sejam mais
vítimas de crime. Comportamentos agressivos podem ocorrer ocasio-
nalmente em associação coma epilepsia. Fatores associados impor-
tantes são transtornos mentais associados, TCE e retardo mental e
populações específicas como pacientes encarcerados e epilepsias gra-
ves (ELT e ELF). Atos criminosos podem ocasionalmente estar associ-
ados a agressividade relatada acima.
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Introdução
O projeto de uma Unidade Experimental de Saúde surgiu no con-

texto do sistema socioeducativo do Estado de São Paulo diante da
constatação empírica por parte daqueles envolvidos com menores
infratores de que havia necessidades de cuidados especiais para al-
guns grupos de adolescentes, fossem eles portadores de doenças men-
tais ou transtornos de personalidade. Esta discussão aproximou Fun-
dação Casa (à época, Fundação para o Bem Estar do Menor – FE-
BEM), Judiciário, Ministério Público, Secretaria da Saúde de São Paulo
e universidades. Um dos projetos implantados foi a parceria entre
Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP e Fundação Casa, que levou psiquiatras para den-
tro das unidades da capital, com impactos positivos (detecção e tra-
tamento precoces de doença mental, acompanhamento médico pró-
ximo e integrado com as equipes da Fundação, avaliações mais céle-
res ao judiciário). Este projeto está ativo até os dias atuais. A outra
questão discutida, mais controversa, era relacionada ao tratamento
aos chamados “casos difíceis” ou “com transtorno”, maneira pela
qual muitos operadores do direito se referem aos portadores de trans-
tornos de personalidade graves que cometem crimes mais violentos,
têm maior índice de reincidência e maior indisciplina intrainstitucional,
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modelo para a discussão da responsabilidade

penal em menores infratores
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algo vastamente documentado na literatura. Muitos destes, sob a
óptica da psiquiatria forense e psicologia jurídica, apresentam traços
de psicopatia. Neste contexto, após avaliação de algumas propostas
pela Fundação Casa (FEBEM à época) e Secretaria da Saúde, preva-
lece o projeto de uma Unidade Experimental de Saúde para menores
de até 17 anos e é criada a Unidade Experimental pela portaria ad-
ministrativa FEBEM 1.219/2006, para indivíduos com diagnóstico
de estruturação e desenvolvimento de personalidade antissocial se-
gundo a escola Winnicottiana.  Todo o desenho arquitetônico e proje-
to terapêutico seguiu esta ideia: no pátio interno foram construídas
cinco casas de dois quartos (8 pessoas), com capacidade total para 40
jovens, divididos em quartos para quatro pessoas. Exceto pela reclu-
são, as casas foram projetadas para ser um lar, sem grades, com sala,
cozinha, lavanderia, banheiros. A unidade conta com espaços para
oficinas, terapias, atividades educacionais e esportivas, além de es-
paços para técnicos e administração. Do lado externo das muralhas,
foi construído um equivalente a uma desinternação ou hospital-dia.
Seriam tratados em um modelo que mimetizaria a parentagem, atra-
vés de monitores e terapeutas que procurariam proporcionar um
ambiente o mais próximo do familiar possível. Com a melhora, mi-
grariam do sistema fechado para o aberto, conforme a equipe técnica
assim deliberasse. A unidade estava pronta para inauguração em 2007,
ainda sem equipe contratada.

Como acontece de maneira recorrente na sociedade brasileira,
um crime chocante mobilizou a opinião pública e catalisou reações
intempestivas do Poder Público que levaram a mudanças na destina-
ção e projeto da unidade, para dar uma resposta à sociedade. Em
2007, a fuga do menor apelidado de Champinha, que ganhara noto-
riedade em 2003 quando fora apreendido pelo ato infracional de es-
tupro e assassinato de uma jovem e seu namorado em Embu-Guaçu,
traz à tona a discussão sobre periculosidade, punibilidade, maiorida-
de penal, legislação e sua interface com a saúde mental. Ele atingira 3
anos de internação na Fundação Casa e tinha completado 21 anos de
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idade, tendo forçosamente e irrevogavelmente que ser liberado por
força da lei (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA,   Código
Penal Brasileiro – CPB e Constituição).  A solução encontrada, após a
recaptura, foi interná-lo por motivos psiquiátricos na unidade ainda
vazia, dando novo destino e história a ela. A decisão judicial foi apoi-
ada em algumas avaliações médicas com diagnósticos e conclusões
pela internação. Foram feitas avaliações por diversos órgãos e peritos
oficiais: Instituto Médico Legal de São Paulo (IML), Instituto de Me-
dicina Social e Criminalística de São Paulo (IMESC) e Instituto de
Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP (IPQ-HCFMUSP). Não
houve unanimidade, porém prevaleceu o entendimento pela inter-
nação junto ao Departamento de Execuções da Infância e Adoles-
cência de São Paulo. Ato contínuo, a Secretaria de Estado da Saúde,
na figura de seu secretário, foi instada a acolher o paciente em um de
seus hospitais psiquiátricos. Fora criada uma espécie de medida de
segurança juvenil, apoiada inicialmente na prevista “medida proteti-
va”, nos termos do artigo 98 do ECA.

O caso em questão, como tantos outros, chocou a sociedade bra-
sileira. Nesta linha, poder-se-ia acrescentar outros casos emblemá-
ticos, como do assassino de 16 anos do garoto João Hélio no Estado
do Rio de Janeiro ou do “Maníaco da Cruz” do Estado do Mato
Grosso do Sul, que se tentou transferir para esta mesma unidade no
Estado de São Paulo, dentre tantos outros casos chocantes em que a
perversidade do ato nos acende a dúvida: “será normal este indiví-
duo, mentalmente são e capaz de tomar decisões autonomamen-
te?”. Em comum, todos menores, associados a crimes bárbaros, com
comoção social.

Estes casos, e tantos outros anônimos nas periferias das grandes
cidades, trazem à tona a questão da responsabilidade penal de me-
nores infratores. Frequentemente a psiquiatria é chamada a opinar
nestes casos. E então, do lado dos técnicos em psiquiatria forense e
psicologia jurídica, surge o questionamento sobre o nosso papel e as
nossas limitações.
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Histórico da responsabilidade penal de menores
Historicamente, nos códigos penais brasileiros, o estabelecimento

da maioridade penal segue uma questão da dinâmica social da épo-
ca, que tem reflexos sobre legislativo e executivo, muito mais que ar-
gumentos científicos de forma estrita. No código penal do Império,
que vigorou de 1830 a 1890, inspirado no código penal francês de
1810, a maioridade penal era aos 14 anos. No primeiro código penal
da República, mantém-se a maioridade aos 14 anos e aparece a ques-
tão do discernimento para os menores de 9 a 14 anos:

Art. 30. Os maiores de 9 annos e menores de 14, que tiverem
obrado com discernimento, serão recolhidos a estabelecimen-
tos disciplinares industriaes, pelo tempo que ao juiz parecer,
comtanto que o recolhimento não exceda á idade de 17 annos.

No decreto federal 5083 de 1926 foi instituído o código de menores,
que fixou a maioridade penal em 18 anos de idade. Esta idade permane-
ceu inalterada no código penal de 1940, sua revisão de 1984 e demais
legislações pertinentes. Trata-se de um ponto de corte arbitrário.

Neurociências e maturidadade
Não há, no atual estado de desenvolvimento das ciências, uma

forma de se pronunciar ou de se medir de maneira exata e precisa em
que ponto um indivíduo pode ser considerado adulto. Intensas mu-
danças estruturais ocorrem no cérebro durante a infância e adoles-
cência enquanto a personalidade amadurece e comportamentos mu-
dam: crescimento axonal, arborização dendrítica, mielinização, an-
giogênese e gliogênese. Ao redor dos 2 anos, temos cerca de 50% mais
sinapses que um adulto, e estas passarão por um processo de “poda”
(synaptic pruning) até a fase adulta, melhorando a eficiência das co-
nexões; a mielinização de algumas fibras pode ir além dos 20 anos;
há ainda a diferença de tempos de desenvolvimento entre os sexos.
Além das características herdadas, genéticas, o ambiente interfere de
maneira determinante nesta maturação neuronal e, portanto, matu-
ridade de personalidade e comportamentos. Algumas funções
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psíquicas, ligadas a diferentes redes neuronais, amadurecem em tem-
pos diferentes, de forma contínua, sendo difícil estabelecer um ponto
de corte absoluto. Deste modo, em alguns casos, o amadurecimento
das redes neuronais terminará, fatalmente, após os 18 anos. À parte
a variabilidade genética, devemos levar em conta uma série de variá-
veis ambientais: agravos na gestação e parto, exposição precoce a
drogas e álcool, ambientes social e familiar, acesso à educação e redes
protetivas. Todos estes elementos ajudarão a determinar o fenótipo.
Não bastasse, podemos acrescentar um novo elemento, bastante es-
tudado na psiquiatria atual: a epigenética, que trata de fatores que
podem modificar a expressão gênica (metilação do DNA, altera-
ções na estrutura da cromatina), e tem produzido diversos estudos
sobre sua implicação na esquizofrenia e depressão. Trata-se de pro-
cesso bastante comum nos mamíferos e, provavelmente, é mais um
fator a produzir variações na maturação cerebral e manifestação
de comportamentos e doenças – não somente as psiquiátricas. Des-
ta forma, não há, no atual estado do conhecimento, como definir
cientificamente um ponto ótimo ou correto em que, de acordo com
as neurociências, um indivíduo possa ser considerado capaz ou ma-
duro para responder por seus atos. São muitos fatores interagindo,
sempre dando margem para que se possa argumentar por um de-
senvolvimento incompleto ou personalidade em formação. Afinal,
não amadurecemos e aprendemos com nossas experiências até o
final de nossos dias? Indo além, seria um reducionismo buscarmos
de uma equipe de saúde mental ou de exames complementares, como
imagem cerebral, testes neuropsicológicos ou laboratoriais/genéti-
cos tal resposta.

O caso da Unidade Experimental de Saúde
Criada às pressas para atender à determinação judicial de in-

ternação psiquiátrica do menor conhecido como Champinha, sob
pena de prisão do Secretário de Estado da Saúde em caso de des-
cumprimento, a unidade surgiu em 2007, ainda sem equipe de saúde.
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A Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), analisando tecnicamente
os laudos, recusou-se a encaminhar o novo paciente a um hospital
psiquiátrico de sua rede, pelo risco que representaria aos demais pa-
cientes e equipe. Mais adiante, a unidade foi oficialmente transferida
para a SES-SP e sua finalidade e organização foi dada pelo decreto
estadual 53.427/2008:

Artigo 1º - Fica criada, na Secretaria da Saúde, diretamente
subordinada ao Chefe de Gabinete, a Unidade Experimental
de Saúde.
Artigo 2º - Cabe à Unidade Experimental de Saúde:
I - cumprir, exclusivamente, as determinações do Poder Judi-
ciário de tratamento psiquiátrico em regime de contenção, para
atendimento de adolescentes e jovens adultos com diagnóstico
de distúrbio de personalidade, de alta periculosidade:
a) egressos da Fundação Centro de Atendimento Sócio-Educa-
tivo ao Adolescente - Fundação CASA - SP, que cometeram
graves atos infracionais;
b) que forem interditados pelas Varas de Família e Sucessões;
II - proporcionar ao custodiado atendimento humanizado, em
consonância com as diretrizes e normas da Lei federal nº 8.069,
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente, e alterações posteriores.

O caso índice e a organização da unidade geraram uma certa
expectativa, um “furor curandis” no sistema sócio-educativo e no Ju-
diciário Paulista, que passou a esperar que a medicina e a psicologia
conseguissem “curar” e “reformar” portadores de transtornos de
personalidade graves, reintegrando-os à sociedade sem riscos. Neste
contexto, mais oito jovens foram encaminhados a esta unidade.

No entanto, pelo ECA, questões subjetivas como risco à sociedade,
severidade do crime ou perfil criminal não podem suplantar o critério
cronológico (três anos de internação) ou o atingimento da idade limite
de 21 anos, que determinam a extinção da medida socioeducativa e
finalizam o próprio alcance do estatuto. Todos seguem a mesma regra
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e o mesmo limite de internação – do pequeno infrator ao matador e
estuprador em série. Criou-se um problema na execução das medidas
socioeducativas a que estavam submetidos estes jovens.

Todos os encaminhados à UES foram submetidos a avaliações psi-
quiátricas de algum ou alguns dos órgãos oficiais supracitados, rece-
bendo um diagnóstico e sugestões de tratamento. Trata-se de procedi-
mento padrão, ao qual centenas de jovens que ingressam na Fundação
Casa são submetidos. Na psiquiatria forense brasileira, os transtornos
de personalidade não são considerados incapacitantes, pois não afe-
tam a capacidade de entendimento do ilícito – as funções cognitivas
são preservadas. A presença de alterações volitivas nos transtornos de
personalidade antissocial, ou seja, controle dos impulsos, não é um
consenso, visto que, a esmagadora maioria consegue planejar e adiar a
execução de atos de violência, não sendo um comportamento automá-
tico ou instintivo. No Código Penal, há a previsão de semi-imputabili-
dade para estes indivíduos, a critério do julgador aplicá-la.

Nos casos em questão, estes laudos psiquiátricos foram utilizados
para uma inovação jurídica: sendo indivíduos cujos atos infracionais
tiveram repercussão nacional, estadual ou regional, além de históri-
co de indisciplina institucional severa em alguns casos, optou-se por
uma internação como forma de tentar tratá-los e adiar sua liberação.
Inicialmente, a medida sócio-educativa foi convertida em medida
protetiva de tratamento psiquiátrico, conforme prevê o ECA. A se-
guir, os processos foram encaminhados para varas cíveis e de família,
junto às residências de cada um dos internos. Foram cessados os vín-
culos com as varas da infância (DEIJ) e, ato contínuo, decretadas
internações psiquiátricas compulsórias nos termos da lei 10.216/01 e
abertos processos de interdição civil. Estava criada uma espécie de
medida de segurança para adolescentes infratores.

Aspectos legais
As decisões judiciais relacionadas à UES criaram novas formas de

aplicação do ECA e da lei 10.216/01 no Brasil, bastante questionáveis.
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A conclusão é que a manutenção destes jovens na unidade está am-
parada nesta última, na forma da internação compulsória. Vê-se, no
entanto, que a questão de personalidade e periculosidade é ressalta-
da como justificativa da manutenção da internação em uma das sen-
tenças de interdição; em nenhum momento se fala em doença mental
incapacitante:

“A presente ação merece prosperar. A inicial veio devidamen-
te instruída nos moldes do artigo 1180 do Código de Processo
Civil. Houve a citação regular do requerido sem que manifes-
tasse qualquer desejo contrário ao pedido. Do termo de inter-
rogatório denota-se a sua frieza ao relatar fatos e em diversos
momentos se contradisse. E o laudo do exame pericial é con-
clusivo quanto ao transtorno de personalidade irreversível do
interdito, com perturbações comportamentais e de caráter psi-
copata. E nos autos constam as diversas versões apresentadas
pelo interdito, em cada fase do processo perante a Infância e
Juventude e perante esse Juízo, e puderam psicólogos consta-
tar a satisfação do interdito em contar a sua “façanha”, sem
demonstrar arrependimento, aliás, demonstrando ter prazer
em relatar a prática criminosa cruel. E não obstante qualquer
progresso que venha a ter em seu tratamento e acompanhamen-
to, restou claro que o interdito representa um risco à sociedade e
a si próprio, jamais podendo ser colocado em meio aberto, por-
tanto necessita de tratamento psiquiátrico contínuo, e por ne-
cessitar vigilância e tratamento, de rigor a sua manutenção em
regime de internação em estabelecimento adequado.”

Diante da questionável legalidade, defensores têm se empenha-
do em obter a liberação dos seis jovens ainda mantidos na UES. Em
uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro cita a avalia-
ção inicial, que realmente indica a internação, mas não leva em conta
avaliações periciais subsequentes ou relatórios de assistentes; nova-
mente, o foco não está na doença mental, e sim na periculosidade e
risco social:
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“Além disso, verifica-se que a questão relativa à necessidade
de submeter o ora paciente a recursos extra-hospitalares, an-
tes da imposição da medida compulsória de internação, está
prevista no art. 4º da Lei nº 10.216/2001, in verbis: “Art. 4º
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será inici-
ada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insu-
ficientes.” Tal dispositivo, fruto de uma concepção humanísti-
ca, traduz modificação na forma de tratamento daqueles que
são acometidos de transtornos mentais. A ideia foi evitar que
se entregue, de plano, aquele que, já doente, ao sistema de saú-
de mental que, por diversas vezes já se mostrou inadequado
para propiciar um tratamento digno, efetivo e que possibilite a
recuperação do doente mental para convivência em sociedade.
Todavia, a ressalva da parte final do art. 4º da Lei nº 10.216/
2001, dispensa a aplicação dos recursos extra-hospitalares se
houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas.
E, acredita-se, ser esta a situação dos presentes autos. Isso
porque, como bem detectou o acórdão denegatório, o ora paci-
ente “tem histórico de agressividade, com maldade, acima do
comum” (fl. 84).
Ademais, é também dos autos, que “indica a existência de gra-
ves transtornos de personalidade a colocar em risco não só a
integridade física de terceiros como a sua própria.” (fl. 54),
levando, inexoravelmente, à conclusão de que a medida de in-
ternação compulsória, em local adequado, sob o crivo do Po-
der Judiciário, com o devido tratamento psiquiátrico, possa
vir a recuperar sua capacidade de conviver em sociedade, afas-
tando-se, portanto, no momento, o alegado constrangimento
ilegal apto a justificar a concessão do presente habeas corpus”.

Sem dúvida nenhuma, o estudo aprofundado de cada um destes
casos do ponto de vista forense e criminológico aumenta a responsabi-
lidade sobre aquele com poder decisório sobre sua liberação. Sabe-se,
há bastante tempo, que cerca de 15% a 25% das populações carcerárias
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podem ser diagnosticadas como psicopatas. No entanto, quando nos
deparamos com indivíduos estudados, rotulados e sob holofotes, as
decisões são mais difíceis de serem tomadas.

Em 2010, o defensor de um interno apontou a SES-SP como enti-
dade coatora de seu cliente, por constrangimento ilegal. O Tribunal
de Justiça de São Paulo julgou a ação improcedente, visto que a SES-
SP apenas cumpre a ordem de internação.

Pelo menos um caso aguarda julgamento de habeas corpus no Su-
premo Tribunal Federal, desde 2010.

Em setembro de 2011, o subcomitê de prevenção à tortura da
ONU recomendou o fechamento da UES ao governo brasileiro, por
afrontar o ECA.

Discussão
A UES, apesar de todos os problemas que causou e causa, tem o

mérito de trazer à discussão a questão não apenas da maioridade
penal, mas de colocar no centro do problema o papel da psiquiatria e
da psicologia em reter, tratar e avaliar quanto ao risco de recidiva e
violência futura os portadores de transtornos de personalidade gra-
ves – particularmente psicopatas.

Discussão em seminário promovido pelo Cremesp em dezembro
de 2012, com convidados diversos (CRP-SP, CRESS-SP, Fundação
Casa, TJ-SP, SES-SP, UERJ, IPQ-HCFMUSP, Câmara Técnica de Psi-
quiatria do Cremesp, Santa Casa de São Paulo, IMESC), puderam
convergir no entendimento de que a unidade não pode ser vista, nos
moldes atuais, como equipamento de saúde destinado ao tratamento
psiquiátrico ou psicológico de infratores ou à sua ressocialização, jus-
tamente porque não deveriam ou não teriam mais indicação de tra-
tamentos clínicos sob internação. Estão apenas custodiados pelo Es-
tado, por força de ordem judicial.

A questão maior por trás destas decisões relaciona-se à maiorida-
de penal no Brasil, violência praticada por adolescentes, clamor so-
cial por punições mais severas e por queda na reincidência – isto em
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nada tem a ver com medicina ou psiquiatria. Segundo o Conselho
Nacional de Justiça, nossa taxa de reincidência no sistema adulto é
de cerca de 65-70%. Ou seja, o criminoso comum volta a cometer
crimes frequentemente, quase como regra. Sendo a prevalência dos
transtornos de personalidade alta em populações privadas de liber-
dade, fosse aplicado o mesmo princípio a todos os psicopatas do sis-
tema socioeducativo e do sistema prisional, o sistema público de saú-
de não teria como lidar com a demanda e entraria em colapso. Além
disto, não dispomos de técnicas ou drogas para lidar com estes indi-
víduos, sendo o custo-efetividade muito questionável. Sabemos que
unidades forenses são dispendiosas e, em termos de justiça, equidade
e economia de recursos, o ideal seria dedicar este tratamento para
pacientes com transtornos de personalidade leves, de bom prognósti-
co, voluntários e motivados para a intervenção. Criar um sistema
experimental pode ser muito interessante, com regras claras de ad-
missão, porta de saída, e uma rede formal de seguimento forense na
comunidade, para minimizar riscos.

A psiquiatria forense pode se valer de alguns instrumentos estru-
turados para tentar medir risco e fazer manejo dele intra e extra-
muros, em situações de acompanhamento clínico, sem nunca atingir
100% de certeza em suas previsões prognósticas. São exemplos de
ferramentas a escala Hare de psicopatia (PCL-R), a Violence Risk Ap-
praisal Guide (VRAG), a Sex Offender Risk Appraisal Guide (SORAG) e
a Histórico, Clínico e Manejo de Risco – 20 (Historical, Clinical, Risk
Management-20 tool - HCR-20).

Há que se admitir que esta unidade não existe por acaso. Emer-
ge dos clamores da sociedade. Assim, o poder público e as institui-
ções republicanas têm que saber interpretar seu significado. No en-
tanto, os seis indivíduos lá custodiados, que ingressaram por suspei-
ta de doença mental, permanecem por suas características de perso-
nalidade, em flagrante ilegalidade e injustiça, enquanto centenas de
anônimos são devolvidos às ruas diariamente, após cometer crimes
semelhantes e com personalidades também semelhantes às deles.
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Nos parece que a psiquiatria está sendo usada para manter indivídu-
os ditos “perigosos” e indesejados afastados das ruas, algo que, no
nosso entendimento, caberia às leis, de forma objetiva e clara, e não
às avaliações e laudos, que são subjetivos.

Voltamos à questão do que seria mais justo, aplicável à esmaga-
dora maioria dos cidadãos: um ponto de corte arbitrário, definido
pelos representantes do povo no Congresso Nacional. Essa tem que
ser uma decisão da sociedade brasileira. E as exceções, aí sim, poderi-
am ser abordadas individualmente, por equipe capacitada para tal,
quando da suspeita de doença psiquiátrica, como prevê a lei 10.216/
01. Havendo tratamento disponível, que este seja disponibilizado na
Fundação Casa ou nos serviços do Sistema Único de Saúde. Não ha-
vendo indicação de intervenções no campo da saúde, o caso retorna
ao judiciário, e segue o rito das leis.
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O que fazer com um doente mental infrator? Tal pergunta feita
ao longo dos séculos ainda é realizada e traz à discussão o papel dos
hospitais de custódia na sociedade atual e sua necessidade.

Em 1900, Krafft – Ebing discutia sobre a saúde mental e o direito,
considerando que este último baseava-se na liberdade e vontade hu-
mana. Para que um indivíduo fosse punido pelas leis vigentes neces-
sitaria agir livremente e de acordo com sua vontade e livre arbítrio.
Não considerava existir uma liberdade absoluta, e baseava-se na lou-
cura moral de Pinel onde cada indivíduo estaria escravizado às suas
origens ancestrais, à sua educação e aos atos e atitudes tomadas du-
rante sua vida. Contudo, para que houvesse uma política e ordem
social, todos os indivíduos com suas vontades individuais responde-
riam a uma vontade em comum, que denominou como a vontade da
coletividade, reforçando a inexistência de uma liberdade absoluta. O
pensamento e costumes vigentes em cada época, ou seja, a moral,
estabeleceriam a vontade da coletividade à qual a vontade individual
estaria subjugada. O indivíduo consciente de seus atos e suas conse-
quências seria, então, punido pela execução das mesmas caso estas
infringissem o código penal. Porém, como julgar e penalizar aque-
le que age contra sua vontade, não consegue se determinar peran-
te seus atos ou é incapaz de entender que o ato que pratica é ilícito?

O papel do hospital de custódia
e tratamento psiquiátrico:
Previsão legal e realidade

Luiz Felipe Rigonatti, Rafael Bernardon Ribeiro,
Sérgio Paulo Rigonatti e Quirino Cordeiro

13
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A necessidade legal de responder a tais perguntas e entender tais
indivíduos foi o propulsor para o surgimento da Psiquiatria Forense.

A intersecção entre a medicina e o direito, no entanto, já ocorria
desde tempos antigos, como no Egito, por meio da figura de Imhotep,
que pode ser considerado o primeiro médico legal. Na Grécia, Platão
e demais filósofos discutiam o conhecimento dos atos e a intenção do
mesmo para imputar a punição a alguém, e consideravam indivídu-
os que perderam totalmente a razão como incapazes de serem res-
ponsabilizados por seus atos. Através da Lex Aquila, os romanos con-
sideravam que um indivíduo que causasse danos acidentalmente, não
por malícia ou negligência, não deveria ser punido. Os preceitos ro-
manos foram mantidos na Idade Média, surgindo novos questiona-
mentos sobre a quem caberia reconhecer e tratar os doentes mentais,
sendo até então julgados pelos costumes ou moral da época. A cidade
de Bologna na Itália pode ser considerada a primeira a usar a técnica
médica a fim de servir ao sistema judicial criminal. Assim como ela,
diversas outras seguiram com o mesmo propósito em tempos muito
próximos culminando com a publicação de Questiones Medico Lega-
les, de Paolo Zacchia, entre 1621 e 1625, considerado o pai da medi-
cina legal por abordar diferentes temas médicos à luz do direito de
maneira pormenorizada e técnica. Outros países seguiam as mesmas
diretrizes e buscavam padronizar os inimputáveis através de testes
de acordo como era visto o transtorno mental na época e aplicavam
testes para reconhecer a loucura. Na Inglaterra, Henry de Bracton,
em 1256, através de seu tratado em direito, cita o Wild Beast Test  a
fim de determinar imputabilidade, referindo a incapacidade do indi-
víduo de se determinar assim como ocorria com animais. Não conde-
nados, tais indivíduos eram destinados a prisões ou entregues à famí-
lia para que dele se responsabilizassem. Em 1793, Pinel fornece as
bases da Psiquiatria atual através da organicidade conceitua o Louco
Moral, e como forma de tratamento inicia o movimento manicomial
considerando o meio social como fonte estressora e assim propicia-
dor da doença. Este conceito faz com que a França em 1838 determine
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por lei que os portadores de doença mental, ou insanos na época,
sejam proibidos de serem alojados em prisões.

O Brasil, influenciado por estas ideias, inicia  a construção do
Hospício D. Pedro II, concluído em 1852,  e os doentes mentais, antes
destinados às prisões, à Santa Casa e seus porões, para lá foram des-
tinados recebendo toda a estrutura para um tratamento adequado.

Em 1857,  Morel, embebido pelas teorias darwinianas, concei-
tua o Louco Degenerado que herdaria de seus descendentes caracte-
rísticas que levariam ao desencadeamento da doença através de es-
tímulos ambientais.

No âmbito jurídico, o conceito de doente mental para caracteri-
zar inimputabilidade já começava a se modificar, não sendo mais
considerado somente aquele indivíduo que não tinha razão, mas sim
por um estado de ilusão, delírio ou perturbação mental. Em 1800,
James Headfield, um soldado inglês, é absolvido por estes critérios ao
atentar contra a vida do rei George III. Porém, somente com o caso de
Daniel M’Nagthen, em 1843, que estes conceitos criam raízes no modo
de analisar e julgar um doente mental. M’Naghten sofria de delírios
persecutórios em relação ao governo britânico e ao Vaticano e tentou
assassinar o primeiro ministro, porém o confundiu com seu secretá-
rio. Foi absolvido, porém houve grande comoção social, o que fez
com que juristas ingleses definissem cinco questões a serem elucida-
das nos casos de Transtornos Mentais, desde então chamados de Re-
gras de M’Naghten que buscam saber se ao tempo da ação o indiví-
duo conhecia o caráter ilícito de seus atos.

Os estudos de Morel influenciaram diversos estudiosos, destacan-
do-se na área forense Cesare Lombroso que, mergulhado nos precei-
tos da escola positivista, conceituou o Criminoso Nato caracterizado
por estigmas físicos e comportamentais, como crânio pequeno e man-
díbula larga, mais agressivos e primitivos. Estudos realizados nas pri-
sões da época confirmavam a teoria de Lombroso que manteve-se
influente até início do século XX, inclusive entre os primeiros médicos
legais brasileiros. A teoria lombrosiana surge em um contexto social
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de urbanização e revolução industrial com crescente aumento da cri-
minalidade e da organização do crime pelo sistema prisional e as
reincidências no crime, fornecendo bases para o estudo do crimino-
so. Apesar da teoria estigmatizante, seus estudos foram os alicerces
da Criminologia e suas vertentes. Os hospícios passaram a abrigar tal
população que contrastava com os pacientes com alterações do hu-
mor, pensamento e percepção, promovendo a discussão sobre a ne-
cessidade de um local reservado para tais enfermos.

O primeiro hospital de custódia surge na Inglaterra em 1870. No
Brasil, o projeto Vieira de Araújo de 1893 já arguia sobre a necessida-
de de um local para os doentes mentais infratores, porém acirra-se a
discussão somente após o caso de Custódio Alves Serrão, em 1896,
que gera um debate entre o Dr. Teixeira Brandão e Dr. Nina Rodri-
gues pelo fato do primeiro se recusar a receber Serrão no Hospital
Psiquiátrico e exigindo um local próprio para os degenerados ou cri-
minosos natos.

Em 1903 decreta-se a criação dos Hospitais de Custódia no Brasil e
separa-se os doentes mentais infratores dos doentes comuns nos asilos.
O Hospício D. Pedro II, então Hospício Nacional dos Alienados, criou
a Seção Lombroso, que era alvo constante de reclamações da equipe de
saúde devido à dificuldade de manejo e ineficácia de tratamento. Atra-
vés dos esforços do Dr. Juliano Moreira, inaugura-se em 1921 o Hospi-
tal de Custódia do Rio de Janeiro. Carrara destaca a ambivalência des-
tas instituições que eram vistas pela sociedade como um meio de punir
tais indivíduos que para a lei eram considerados inocentes.

Em São Paulo, o primeiro local destinado a tratar exclusivamente
de doentes mentais foi inaugurado em 1852, na rua São João, com
nove leitos, sendo os egressos em geral criminosos ou agitados. O
médico, porém, ocupava-se somente com intercorrências clínicas.

A quantidade de pacientes crescia rapidamente de modo que em
1864 o Hospício se mudou para um espaço físico maior à beira do rio
Tamanduateí, na rua Tabatinguera. Em 1896, Dr. Francisco Franco
da Rocha foi nomeado diretor do estabelecimento e iniciou a
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construção de um Hospital Colônia de acordo com as normas mun-
diais discutidas no congresso em Paris em 1889.

A fundação da Colônia e Asilo do Juquery ocorreu em 1898 e aos
poucos ampliou-se física e cientificamente, sem negligenciar a parte
assistencial. A construção de um Manicômio Judiciário ocorreu so-
mente em 1933 próximo ao Complexo do Juquery.

O conceito de loucura moral que precedeu às classificações diag-
nósticas dos transtornos de personalidade fornecia aos jurados meios
de definir a incapacidade de determinação do infrator que era então
destinado aos Hospitais de Custódia.

O esboço da medida de segurança ocorre na Suíça em 1893, com
Carlos Stoos. No Brasil os contornos das leis penais atuais referentes
ao doente mental iniciam-se em 1938 com Alcântara Machado que
relata que os incapazes de compreender e de determinar-se frente ao
ato ilícito receberiam medida de segurança que poderia ser detenti-
va, nos Hospitais de Custódia, ou não detentivas, nos asilos, ou medi-
das sociais voltadas ao trabalho e educação, por exemplo.

Com as consequentes reformas do código penal, a medida de segu-
rança restringiu-se aos Hospitais de Custódia e ao tratamento ambula-
torial compulsório. Vale ressaltar que o código penal de 1940 baseava-
se no sistema duplo binário onde o infrator em medida de segurança
cumpria a pena e a medida. Esta contradição de penalizar um indiví-
duo incapaz que esta sob medida de segurança extinguiu-se em 1984
quando vigorou o sistema vicariante, o qual permanece até hoje.

Concebida como preventiva, a medida de segurança visa evitar a
reincidência do delito que é avaliada através do exame de periculosi-
dade, que apoia-se muito mais sobre o tipo de crime cometido do que
sobre a doença mental em si. Uma vez cessada, ocorre sua desinter-
nação condicional.

O caráter condicional refere à reincidência, que caso ocorra em
prazo de um ano leva ao retorno imediato ao Hospital de Custódia.
Roth atribui, através de pesquisas realizadas nos Estados Unidos, que
os principais fatores de reincidência são idade e passado criminoso.
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Deste modo, quanto mais novo é o infrator e maior sua ficha crimi-
nal, aumenta-se a chance de reincidência e periculosidade, fato tam-
bém observado em presídios comuns.

É interessante notar que não basta somente a cessação da pericu-
losidade para a liberação do indivíduo, sendo considerado a necessi-
dade de um suporte social e familiar para garantir a continuidade do
tratamento e assumir a responsabilidade sobre o mesmo. Hamilton
da Costa Mitre de Andrade cita alguns casos onde mesmo com a
ausência da periculosidade havia manutenção da internação por
abandono familiar. Assim, a desinternação pela medida de seguran-
ça é complexa e pode muitas vezes levar a internação perpétua.

Os degenerados ou loucos morais são critérios do que hoje classi-
ficamos como Transtornos de Personalidade, sendo o antissocial a
representação clássica do psicopata. O tratamento, ainda hoje con-
troverso, é considerado por alguns autores como inexistente, impli-
cando mais uma vez na dicotomia hospital presídio.

Carrara observa que os próprios internos dos Hospitais de Custó-
dia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP) referem-se a si mesmo como
presos, apesar da inexistência de pena. Observa também um descon-
forto ou estranhamento entre a equipe de saúde e a carcerária e sali-
enta que o modelo penal sobrepõe-se ao hospitalar apresentando
moldes similares a presídios em estrutura e funcionamento.

Contudo, o diagnóstico de transtorno de personalidade não é o
mais frequente nos Hospitais de Custódia. O perfil dos internos anali-
sados por Juliana Garbayo e Marcos J. R. Argôlo revelam que são, em
geral, homens solteiros com baixa escolaridade, em média com 30 a 40
anos, prevalecendo no prontuário os diagnósticos de transtorno psicó-
tico, sendo o transtorno de personalidade pequena fração dos casos.

Levantamento realizado no Instituto Psiquiátrico Forense Dr.
Maurício Cardoso, em Porto Alegre, também indica uma maior pre-
sença de homens solteiros, de baixa escolaridade e com profissões de
pouca especialização, sendo o homicídio o crime principal e o diag-
nóstico principal de esquizofrenia com a existência de comorbidades
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em um terço dos casos. Tal perfil também é evidenciado no censo de
Débora Diniz de 2011.

Porém em relação aos laudos, Rigonatti observa ausência de cri-
térios diagnósticos nos laudos analisados em sua tese de mestrado.

Observa-se um descompasso entre equipe assistencial, e pericial
que pode ser considerado como hipótese para um dos entraves na
cessação da periculosidade. O exame pericial deve ser claro, conciso
e com termos que elucidem e permitam a sentença judicial, sendo o
diagnóstico um dos dados relevantes. Do mesmo modo, a equipe as-
sistencial pode fornecer dados de melhora psíquica e apoio social que
podem ser considerados no laudo.

Com diagnóstico firmado, prognóstico, tratamento e sentença
podem ser evidenciados com maior precisão. Um estudo epidemioló-
gico na Alemanha, realizado por Häfner e Bökken, relata que os do-
entes mentais e retardados não são mais propensos ao crime que a
população em geral, e segundo Ladds a taxa de homicídio entre os
doentes mentais é menor que o da população geral.

Os esquizofrênicos muitas vezes agem através de delírios aluci-
natórios e vozes de comando, aumentando a imprevisibilidade do
ato criminoso, sendo mais propensos à violência os doentes com co-
morbidade em dependência química.

A imagem popular do “louco agressor” é equivocada e pode ser
considerada como a exceção da regra. Esta imagem também propi-
cia a ideia de que é melhor manter doentes mentais-agressores dis-
tantes, isolados.

Em 2011, Débora Diniz e equipe realizam um censo em todos os
Hospitais de Custódia do Brasil. Totalizando 23 hospitais e 3 alas de
tratamento psiquiátrico com um total de 3.989 indivíduos. Observa-
se uma maior concentração nas regiões Sudeste e Nordeste do país,
não existindo nos estados do Acre, Amapá, Roraima, Tocantins, Ma-
ranhão, Goiás e Mato Grosso do Sul. O aumento exponencial de do-
entes mentais infratores fez com que os Hospitais de Custódia extra-
polassem sua capacidade com consequente sucateamento do sistema
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e precariedade na assistência e nos exames periciais. Assim, muitos
não recebem tratamento adequado ou, já tratados aguardam meses
para exame de cessação de periculosidade. Diniz constatou que 353
indivíduos aguardam exame de periculosidade que em geral são rea-
lizados em tempo muito superior ao determinado por lei, de 45 dias.
Outros 741 indivíduos, ou 25% da população custodial, cumprem
medida de segurança com periculosidade cessada, com decreto de
desinternação, internação sem processo judicial ou ainda com bene-
fício de desinternação progressiva.

Hoje, os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico asse-
melham-se mais a presídios do que a hospitais, sendo inclusive ad-
ministrados pelo sistema Jurídico e não da Saúde, sendo a medida
de segurança muitas vezes considerada como sentença a prisão per-
pétua. A fim de modificar tal visão, debate-se sobre a implementa-
ção do SUS dentro dos presídios e Hospitais de Custódia, o que já é
realizado através do Plano Nacional de Saúde ao Sistema Peniten-
ciário, a fim de fornecer tratamento adequado inclusive para aque-
les privados da liberdade, seguindo assim o princípio da Universa-
lidade do Sistema. O foco principal do plano é a prevenção e pro-
moção da saúde.

Evidencia-se, assim como ocorre em outros países, uma mudan-
ça de perfil dos Hospitais de Custódia que passariam a ser mais hos-
pitalares, com foco em unidades menores e equipes multidisciplina-
res, pautado nos princípios do SUS, facilitando a reabilitação psíqui-
ca e social e diminuindo as chances de reincidência.

Porém, o que fazer com os Transtornos de Personalidade visto
não haver prognóstico favorável? Em muitos países estes indivíduos
já são considerados imputáveis e não mais tratados como doentes
mentais. A Inglaterra, por exemplo, oferece regimes de trabalho e ati-
vidades sociais dentro dos presídios e sob tutela psiquiátrica de cará-
ter voluntário. Porém, se considerados culpados, o que fazer após
prescrição da pena? O sistema jurídico brasileiro ainda debate tal
assunto e no momento faz uma interdição civil de tais sujeitos.
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O cerne da questão, porém, continua sendo a liberdade. A fim de
proteger a sociedade, foram criados os Hospitais de Custódia, que
historicamente enraizaram fundamentos jurídicos e médicos, sendo
considerados sistemas híbridos, carcerário-hospitalares, porém mui-
to mais parecidos a presídios do que a hospitais. Priva-se a liberdade
de alguém, que não foi condenado a tal e, com pouco recurso para
tratamento e perícias, o sistema falha na reintegração destes indiví-
duos e passa a ter uma conotação punitiva e não curativa. A propos-
ta de transformação em unidades hospitalares mais integradas ao
SUS necessitará de intensa discussão e planejamento, mas já se en-
contra em andamento e irá aproximar a instituição a um perfil hospi-
talar, o que poderá também modificar a visão popular do doente
mental infrator. Equipes multidisciplinares são necessárias para tra-
tamento e avaliação adequada a fim de diminuir a periculosidade e
retornar com o indivíduo à sociedade com maior agilidade. Em Goi-
ás, tal trabalho já é realizado através do Programa PAILI-GO, Pro-
grama de Atenção Integral ao Louco Infrator, que acompanha e inte-
gra ao SUS tais indivíduos.

Do mesmo modo, devem haver peritos suficientes para que não
haja atraso nas sentenças do judiciário, pois essa é a base do dialogo
entre a parte médica e a jurídica. É imprescindível que a pesquisa
científica com tal população seja mais produtiva na parte médica,
pois ainda há poucos trabalhos na área. Gunn e Taylor destacam a
importância de associar os Hospitais de Custódia aos centros de pes-
quisa em suas diversas áreas, propiciando avaliações, treinamentos e
debates constantes, permitindo a melhoria do sistema. Com isso, um
melhor cenário pode ser alcançado.
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Superveniência de doença mental (SDM) é caracterizada quan-
do um indivíduo, em qualquer período após a prática de um ato cri-
minoso, apresenta um transtorno mental. O quadro clínico pode ad-
vir do uso ou abuso de substâncias psicoativas, sejam elas lícitas ou
ilícitas, de causa orgânica, ou emocional.

A SDM pode ocorrer enquanto o réu aguarda por julgamento ou
após condenado, durante o cumprimento da pena. No entanto, na
maior parte das vezes a SDM ocorre dentro de um estabelecimento
penitenciário, tornando-se difícil a sua percepção, pela falta de pro-
fissionais com treinamento em saúde mental para detectar a do-
ença. Assim sendo, muitas vezes o prisioneiro com transtornos psi-
quiátricos não tem seu quadro clínico identificado de imediato, a não
ser que este apresente maiores proporções. Deve-se considerar as con-
dições insalubres de nossas prisões, muitas vezes superlotadas, funci-
onando como agentes estressores na eclosão de um transtorno men-
tal. Entretanto, há situações de SDM que ocorrem a partir da presen-
ça de quadros subclínicos prévios, ou da descontinuação do trata-
mento medicamentoso no ambiente prisional, com consequente de-
sestabilização de uma doença mental que estava sob controle.

Segundo a literatura, os transtornos psiquiátricos são altamente pre-
valentes entre os presos, tanto no Brasil como em outros países do mundo,

Superveniência de doença mental
e medida de segurança

Karine Keiko Leitão Higa e Quirino Cordeiro
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apresentando maior prevalência, quando comparados à população em
geral. Vários estudos destacam o alto índice de abuso de drogas entre
prisioneiros, seguido de transtornos de personalidade, retardo mental,
psicoses, transtornos de humor, além de tentativas de suicídio entre pre-
sos. A presença de transtorno mental no ambiente do cárcere pode levar
seus portadores a se envolver em situações de risco. Em alguns casos,
indivíduos com limitações cognitivas e comportamentais, e/ou doenças
mentais graves são mais susceptíveis a acumular violações disciplinares
do que outros prisioneiros. Também podem sofrer agressão física e sexu-
al porque muitas vezes não possuem as competências e habilidades para
lidar com situações adversas dentro de um presídio.

Nesta condição, o exame para constatar a SDM é de grande
importância, e deve ser realizado sempre que detectada a presença
de alterações comportamentais sugestivas de um transtorno mental
em indivíduos encarcerados. Impõe-se o diagnóstico imediato para
implementação do tratamento específico a fim de se evitar sequelas
de uma doença não tratada, bem como prevenir consequências ad-
vindas da manutenção do indivíduo doente em ambiente hostil, fato
que os prejudicaria gravemente, dificultando consequentemente seu
processo de ressocialização.

Exame de superveniência de doença mental
O exame de SDM pode ocorrer antes do julgamento ou após a

condenação transitada em julgado, e em qualquer destas hipóteses,
as consequências jurídicas e razões filosóficas são distintas.

Superveniência de doença mental na instrução do processo
Quando o réu conta com sanidade mental ao tempo do fato, e

perde tal condição durante a instrução do processo de conhecimen-
to; ou seja antes do julgamento, diante dos artigo 149, § 2º do Código
de Processo Penal (CPP) brasileiro consta que :

‘quando houver  dúvida sobre a integridade mental do acusa-
do, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério
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Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente,
irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame
médico-legal’.

Ainda, de acordo com artigo 152 do CPP:
‘se verificar que a doença mental sobreveio a infração, o proces-
so continuará suspenso até que o acusado se estabeleça […]’ e,
‘o juiz poderá, nesse caso, ordenar a internação do acusado em
manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado’
(§1º), e
‘o processo retomará seu curso, desde que se restabeleça o acusa-
do, ficando-lhe assegurada a faculdade de reinquirir as testemu-
nhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença’.

Em síntese, a eclosão de uma doença mental, constatada no exa-
me de SDM antes do julgamento, terá como consequência a suspen-
são do processo por tempo indeterminado, e a internação do acusa-
do em hospital de custódia e tratamento, se necessário, até sua recu-
peração, sem interferir na questão da imputabilidade penal.

Superveniência de doença mental após
a condenação transitada em julgado
Por outro lado, quando o réu perde a sanidade mental ao tempo

da execução, ou apresenta descompensação durante o encarcera-
mento, seja por retardo mental, transtornos de personalidade, uso de
substâncias psicoativas, ou outras doenças mentais, a pena privativa
de liberdade poderá ser substituída por medida de segurança, após
exame para verificação de SDM conforme dita o artigo 183 da Lei de
Execuções Penais (LEP):

‘Quando, no curso da execução da pena privativa de liberda-
de, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental,
o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da De-
fensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá de-
terminar a substituição da pena por medida de segurança’.

Além disso, o Art. 41 do Código Penal determina que “o condenado
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a quem sobrevem doença mental deve ser recolhido a hospital de
custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimen-
to adequado”.

Discussão
Como descrito acima, a medida de segurança pode ser substituti-

va de pena, caso o condenado seja acometido de SDM. Existe grande
discussão acerca do tema, motivada por diversas questões. Uma de-
las está relacionada ao tempo de privação de liberdade imposto ao
apenado que teve sua pena convertida em medida de segurança, bem
como aos seus diversos desdobramentos. Assim, no ano de 2012, o
Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão sobre essa questão, em
habeas corpus que teve como relatora a ministra Maria Thereza de
Assis Moura (HC 130.162-SP, julgado em 02-08-2012). De acordo com
a referida decisão, ficou claro o entendimento daquela Corte que a
medida de segurança aplicada em substituição à pena privativa de
liberdade seria uma ofensa à coisa julgada se sua duração não ficasse
adstrita ao tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade
estabelecida na sentença condenatória. Observando o princípio jurí-
dico da proporcionalidade, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“uma vez extrapolado o prazo de cumprimento da pena privativa de
liberdade, deve cessar a intervenção do Estado na esfera penal, con-
figurando constrangimento ilegal a manutenção da medida de segu-
rança, independentemente da cessação da periculosidade do pacien-
te”, ainda que não cessada a periculosidade do paciente, atestada
por meio de exame psiquiátrico pericial. Em situação de periculosi-
dade mantida, devido à presença de doença mental, e necessitando o
paciente de tratamento psiquiátrico, o Ministério poderia solicitar a
interdição do paciente perante o juízo cível, se necessário à sua pro-
teção ou da sociedade, com base no disposto nos Artigos 1.767 e se-
guintes do Código Civil. Caso contrário, não haveria outra alternati-
va senão a sua liberação imediata (precedentes citados: HC 44.972-
SP, DJ 8/10/2007, e HC 130.160-SP, DJe 14/12/2009). A decisão do
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Tribunal foi a que segue: “Em se tratando de medida de segurança
aplicada em substituição à pena corporal, prevista no art. 183 da Lei
de Execução Penal, sua duração está adstrita ao tempo que resta para
o cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida na sen-
tença condenatória, sob pena de ofensa à coisa julgada”. Ainda como
embasamento para sua decisão, o Superior Tribunal de Justiça evo-
cou a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que trata da assistência na
área de saúde mental no país:

‘Art. 2o. 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 institui-
ções ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos porta-
dores de transtornos mentais’.

Resumindo, a posição do Superior Tribunal de Justiça, em caso
de medida de segurança decorrente de SDM, foi a de que essa sanção
penal não poderia extrapolar o tempo previsto da pena privativa de
liberdade em sua condenação inicial, o que acabaria por impor ao
paciente sanção mais grave que aquela fixada pela pena. Tal decisão
respeita “o princípio da proporcionalidade, na sua faceta da proibi-
ção do excesso”, pois a sanção por parte do Estado acabaria supe-
rando a gravidade do delito. Ademais, caso houvesse persistência de
periculosidade do paciente, devido à existência de doença mental, o
Ministério Público poderia solicitar sua interdição e tratamento em
unidade psiquiátrica comum. No entanto, vale a pena aqui chamar
atenção para um ponto interessante. Mesmo evocando o Código Civil
- e não mais o Código Penal - para embasar o encaminhamento do
paciente para tratamento em unidade psiquiátrica comum, após o tér-
mino da medida de segurança, a decisão do Superior Tribunal de Jus-
tiça ainda justifica tal situação baseando-se na periculosidade do agente,
conceito este ligado intimamente à medida de segurança. Talvez fizes-
se mais sentido justificar a necessidade de encaminhamento do paciente
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nesse contexto para um tratamento psiquiátrico, tendo por base a
pertinência clínica e não sua pretensa periculosidade. Isso seria de
suma importante para a mudança real de conceito.

Outro ponto gerador de discussão é aquele relacionado à perti-
nência da aplicação de medida de segurança em indivíduo que co-
metera um crime em momento no qual não apresentava comprome-
timento de sua capacidade de entendimento acerca de sua conduta
delitiva, tampouco prejuízo em sua capacidade de auto-determina-
ção. Sendo assim, a medida de segurança aplicada em caso de SDM
seria uma exceção à base teórica que dá sustentação a tal sanção
penal, uma vez que ela repousa sobre o critério biopsicológico da
imputabilidade e, por conseqüência, da culpabilidade. Desse modo,
para fins da aplicação da medida de segurança, o momento de veri-
ficação da doença mental é aquele da prática do crime, seguindo a
teoria da atividade, que foi contemplada no Artigo 4o do Código Pe-
nal brasileiro (“considera-se praticado o crime no momento da ação
ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado”). Sendo
assim, a conversão de pena para medida de segurança em caso de
SDM não encontra abrigo no Artigo 26 do Código Penal, que trata da
imputabilidade penal, tampouco insere-se na teoria do crime, que
está descrita entre os Artigos 13 a 28 do mesmo Código.

Há, inclusive, juristas que consideram a conversão de pena em
medida de segurança, em caso de SDM, como sendo a permanência,
na prática, do sistema duplo-binário, que fora extinto com a Reforma
da Parte Geral do Código Penal em 1984. Mesmo não sendo cumulati-
vas, na verdade o paciente experimentará, por um período, o cumpri-
mento da pena e por outro o da medida de segurança, como se fosse a
aplicação de duas sanções penais para a prática de um único crime.
Tal situação feriria o princípio legal do ne bis in idem, adotado pelo
sistema vicariante atual do Código Penal brasileiro, no qual admite-se
apenas a aplicação de uma sanção penal para um crime cometido.

É óbvio que atenção especial deve ser dada para a SDM entre
indivíduos que praticaram crime. Como já exposto anteriormente, a
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doença mental em situação de cumprimento de pena no cárcere pode
expor o indivíduo a uma série de dificuldades de convívio entre seus
pares, deixando-o em condição de extrema vulnerabilidade. Além
disso, a presença de doença mental não tratada no cumprimento da
pena pode comprometer sua possibilidade de ressocialização. Desse
modo, a identificação precoce de pacientes com doença mental deve
ser cada vez mais estimulada nos ambientes prisionais, proporcio-
nando-lhes tratamento apropriado, porém fora do contexto da medi-
da de segurança, obedecendo, assim, a uma finalidade unicamente
terapêutica e não penal.
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Introdução
Durante a prática da psiquiatria, é necessário a segurança em

relação à legalidade de uma conduta. Porém, há situações em que a
conduta adequada não é clara, podendo inclusive haver códigos
“morais” ou legais que se contradizem diante de um caso particular.
Esta divergência pode gerar desconforto no profissional, que precisa-
rá de orientação. Este capítulo pretende esclarecer os principais dile-
mas vividos por psiquiatras forenses em seu cotidiano profissional.

Pode-se conceitualizar de maneira ampla a psiquiatria forense como
a psiquiatria a serviço da Justiça, aplicada a indivíduos supostamente por-
tadores de transtorno mental que transgridem a lei, e a indivíduos que
necessitam de sua proteção, podendo ter uma intervenção pericial ou te-
rapêutica. A psiquiatria forense, por ter sua interface com o direito e a
justiça, constitui uma disciplina com diferentes bases e princípios, traz
consigo potenciais conflitos, mal entendidos e dilemas éticos decorrentes
de seus distintos valores, objetivos, procedimentos e vocabulários.

No Brasil, a prática da psiquiatria forense é presente nas ativida-
des periciais, de atendimento ao prisioneiro, e consultorias, por exem-
plo. Apesar da grande relevância de se discutir os aspectos éticos em
todas estas práticas, este capítulo se limitará apenas a abordar os
aspectos éticos na atividade pericial.

Aspectos éticos nas perícias
de medida de segurança

Hewdy Lobo Ribeiro, Quirino Cordeiro e Antônio Cabral Filho

15
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Como são construídas as normas profissionais
Para iniciar, é importante a definição de alguns conceitos para o

esclarecimento de como são formadas estas normas que regem as
condutas profissionais. A Ética pode ser compreendida de maneira
simples, como o estudo crítico do bem e do mal, da compreensão dos
princípios que regem a sociedade, do “código moral” estabelecido
em uma cultura. Proporciona princípios que orientam a conduta dos
indivíduos. Já a Moral são os valores, regras criadas socialmente para
a regulamentação das condutas individuais e coletivas, considera-
ções sobre aquilo que é correto ou não em uma cultura, que quando
não cumprida, gera desconforto e críticas. As Leis são normas aplica-
das a todos de um grupo, controladas pelo Estado e impostas aos
indivíduos, e caso desrrespeitadas ou descumpridas, o sujeito é passí-
vel de sansão ou punição pelas autoridades.

No caso da moral médica, a disciplina que a estuda é a Bioética.
Assim, a Bioética é a base norteadora das normas regulamentadoras
da profissão médica. Apesar de no Brasil, o psiquiatra forense, como
médico, precisa assim respeitar os códigos legais de sua profissão, é
consenso que durante a atividade pericial seu dever maior é com a
Justiça. Isto poderá implicar em mudanças de algumas perspectivas,
como a não confidencialidade/sigilo de informações relevantes para o
caso e a priorização da verdade acima do benefício do sujeito exami-
nado. Estas questões serão abordadas mais especificamente a seguir.

Ética nas perícias de medida de segurança
No Brasil, apenas em uma pequena minoria de casos há a recu-

sa de um laudo psiquiátrico por um magistrado, o que reforça a
necessidade do compromisso do profissional com a verdade, além
da melhora da comunicação entre psiquiatras e operadores do di-
reito (Abdalla-Filho & Engelhardt).

A Psiquiatria Forense traz o conhecimento técnico e clínico para
o contexto jurídico, e apresenta peculiaridades distintas da psiquia-
tria clínica. Existem diferenças importantes entre a clínica assistencial
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dos transtornos mentais e a avaliação forense na esfera legal. O perito
psiquiatra se distingue do psiquiatra clínico por não atuar no trata-
mento da doença, e sim respondendo questões que foram propostas
pela justiça. A função do psiquiatra forense é auxiliar o juiz nas ques-
tões que lhe competem , devendo se ater em responder apenas o que
lhe é indagado através dos quesitos, não cabendo o papel de investi-
gar, julgar ou condenar, área de atuação da justiça. Não cabe ao médi-
co extrapolar a sua área de formação e trabalho, não devendo emitir
opiniões pessoais, atendo-se a responder o que lhe foi solicitado pelos
profissionais do direito.

A medida de segurança é aquela aplicada a portadores de doen-
ças mentais que cometeram crimes, e que não podem ser considera-
dos responsáveis pelos seus atos, devendo ser tratados e não puni-
dos. A perícia, neste contexto, pode se dar em um momento inicial,
na avaliação de insanidade mental; de forma periódica, para verifi-
cação de cessação de periculosidade; e na avaliação para determinar
a desinternação, se for constatada a cessação da periculosidade (Pro-
curadoria Geral do Estado de São Paulo).

Em estudo que teve entre outros objetivos revisar as questões éti-
cas mais relevantes da atividade psiquiátrica pericial, Taborda e Ar-
boleda-Flórez (2006) identificaram que alguns dos princípios da
Ética Médica Geral são distintos da Ética Médica Forense, ainda que
existam cuidados que o psiquiatra, independente de sua função (de
perito ou clínico), deve tomar para que os as normas morais de sua
profissão sejam preservadas.

Apesar de o profissional estar comprometido com os princípios
tradicionais da Ética Médica e com os da Ética Médica Forense, ele
deve orientar-se exclusivamente por uma única ética, entendendo qual
ética deve prevalecer em um caso concreto e quando tal ética deve
prevalecer (Arboleda-Flórez).

É essencial ao psiquiatra forense o conhecimento e respeito dos
princípios éticos que regem sua prática para a possibilidade de se
respeitar os direitos básicos das pessoas que examinam. Para a
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discussão sobre a ética nas pericias de medida de segurança, dois
documentos precisam ser apresentados e abordados: o Capítulo XI
do Código de Ética Médica (CEM), referente à Auditoria e Perícia
Médica, que prevê a atividade pericial do médico, e coloca restrições
para esta prática; e as Diretrizes Éticas para a Prática de Psiquiatria
Forense, da American Academy of Psychiatry and the Law (AAPL),
que destaca a questão da confidencialidade, do consentimento, da
honestidade e busca pela objetividade, qualificação e procedimento
para lidar com queixa de conduta antiética. A partir destas normas,
se fará a discussão dos principais dilemas vivenciados na prática da
perícia psiquiátrica forense.

Confidencialidade
Uma das questões “dilema” que logo fica evidente na prática

pericial psiquiátrica é a do sigilo. A prática da psiquiatria forense fre-
quentemente apresenta problemas em relação à confidencialidade, e
os profissionais devem estar cientes e alertas para questões de priva-
cidade e confidencialidade presentes na situação forense específica.

Apesar do CEM colocar em seu Capítulo IX Sigilo Profissional,
art. 73, que é vedado ao médico “Revelar fato de que tenha conhecimen-
to em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever
legal ou consentimento, por escrito, do paciente”, o psiquiatra, na função
de perito, não tem a responsabilidade do sigilo de informações rele-
vantes para o caso com a elaboração do laudo. O perito deve então
esclarecer ao avaliando que as informações cedidas não estão cober-
tas por sigilo, inclusive, se consideradas relevantes, deverão constar
no laudo que encaminhará à autoridade judicial e as partes terão
acesso a seu conteúdo. Ainda assim, em relação a terceiros não en-
volvidos no caso, e assuntos que não são relevantes para o caso, o
psiquiatra deverá manter a confidencialidade (José G. V. Taborda,
Helena Dias de Castro Bins).

A I Diretriz do AAPL coloca que o respeito pelo direito individual
de privacidade e manutenção da confidencialidade deve ser a
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principal preocupação durante a avaliação forense. Psiquiatras de-
vem manter a confidencialidade na medida do possível, tendo em
vista o contexto legal. Atenção especial deve ser dada à compreensão
do examinado sobre a confidencialidade médica. Uma avaliação fo-
rense requer avisar antecipadamente ao avaliado e fontes informan-
tes das limitações da confidencialidade.

Os psiquiatras devem indicar para quem ele está conduzindo a
avaliação, e o que ele vai fazer com a informação que ele obtiver. No
início da avaliação, deve-se tomar o cuidado de informar explicita-
mente ao avaliado que o psiquiatra perito não é o “médico” do exami-
nado. Além disso, o psiquiatra forense deve estar sempre atento para o
fato de, apesar de o aviso ter sido dado, o avaliando poder desenvolver
uma crença de relação de tratamento. Alguns exemplos de frases que
podem evidenciar este tipo de situação são: “Estou me sentindo muito à
vontade para falar com o senhor, acho que irá me ajudar”, “Vou te contar
algo que não contei para ninguém”, “Sei que posso confiar em você”. Psiqui-
atras devem tomar precauções para garantir que não irão divulgar
informações confidenciais para pessoas não autorizadas.

Consentimento
Segundo a II Diretriz da AAPL, no início de uma avaliação face-a-

face, o avaliando deve ser informado quanto à natureza e finalidade da
avaliação, e os limites da sua confidencialidade. O consentimento da
pessoa que se submete a avaliação forense deve ser obtido quando ne-
cessário e viável. Se o avaliado não é competente para dar o seu consen-
timento, o avaliador deve seguir as leis apropriadas da jurisdição.

O consentimento informado é um dos valores fundamentais da
prática ética da psiquiatria. Ele reflete o respeito pela pessoa, um prin-
cípio fundamental nas práticas de psiquiatria forense.

Em determinadas situações, como nas avaliações de medida de
segurança, a concordância e o consentimento informado não são
necessários. Nesses casos, os psiquiatras devem informar o avaliado
que, se ele se recusa a participar da avaliação, este fato pode ser
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incluído em qualquer relatório. Se o avaliado não parece ser capaz de
compreender as informações fornecidas a respeito da avaliação, essa
percepção também deve ser incluída no laudo.

Para o consentimento apropriado do examinando em relação à
perícia, algumas posturas devem ser adotadas, como: a apresentação
do profissional, com a explicação de quem o nomeou e que irá avaliar
no papel de perito; explicar que é perito e não médico assistencial;
certificar que o avaliando entendeu a finalidade da perícia e o que ela
pode implicar; explicar o que for necessário, com vocabulário sim-
ples, compreensível, adequado; estimular que o examinando repita o
que foi explicado com suas palavras, para garantir que ele compre-
endeu o que foi dito.

Estas explicações e verificações evitam equívocos, fazendo com
que a pessoa contribua conscientemente e voluntariamente com o
processo. Novamente ressaltando, há ocasiões, como as perícias liga-
das às medidas de segurança, que o consentimento não é obrigatório,
uma vez que a perícia foi determinada pelo Juiz, devendo acontecer
com ou sem a autorização do avaliando. Este deve ser informado que
sua não colaboração poderá prejudicar a conclusão da perícia, e tam-
bém é uma informação que deve ser relatada ao juiz.

Honestidade e busca pela objetividade
Segundo a III Diretriz do guideline do AAPL, o psiquiatra que

está no papel de perito em um processo, ele deve aderir ao princípio
da honestidade e deve esforçar-se para a objetividade. Ainda que no
papel de assistente técnico, ou seja, contratado por uma das partes
para a realização do relatório psiquiátrico, os psiquiatras devem ade-
rir a estes princípios na condução de avaliações.

É da responsabilidade de psiquiatras minimizar os riscos de viés,
agindo de uma forma honesta e se esforçando para chegar a uma
opinião objetiva. O guideline sugere que os psiquiatras podem melho-
rar os princípios da veracidade e objetividade de um trabalho ao ba-
sear suas opiniões em todos os dados disponíveis.
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Neste aspecto, a AAPL também destaca a perícia sem entrevis-
ta presencial como inadequada, mas não a inviabilizando em casos
extremos. Coloca também sobre não se aceitar honorários que interfi-
ram no princípio da honestidade.

No Brasil, as legislações presentes no CEM sobre estes aspectos
seguem abaixo:

Art. 92. Assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação
médico-legal quando não tenha realizado pessoalmente o exame.
Art. 96. Receber remuneração ou gratificação por valores vin-
culados à glosa ou ao sucesso da causa, quando na função de
perito ou de auditor.
Parágrafo único. O médico tem direito a justa remuneração
pela realização do exame pericial.

O princípio da veracidade, tanto em relação ao examinando, quanto
em relação à autoridade que solicitou a perícia, é essencial. A imparci-
alidade pode entrar neste aspecto, tendo em vista que o perito nomea-
do deve ter a mesma neutralidade do juiz, pela busca de informações
técnicas, claras e objetivas sobre o caso. Assim, o perito deve observar
se o caso traz algum tipo de impacto que possa ferir esta imparcialida-
de, como um conflito de interesses, contratransferências, sentimentos
negativos e identificações com histórias pessoais, e tendência a julgar o
periciando ultrapassando o limite de sua função. Vale ressaltar que o
assistente técnico não precisa atender o princípio da neutralidade, por
estar vinculado com uma das partes, mas isso não permite o descum-
primento dos princípios da honestidade e objetividade. O texto do CEM
que trata deste aspecto da honestidade é o Art. 98:

Deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para
servir como perito ou como auditor, bem como ultrapassar os
limites de suas atribuições e de sua competência.

O CEM proíbe explicitamente um médico de ser perito de um
paciente seu.

Art. 93. Ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa
de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações
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capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue
ou tenha atuado.

Em estudo que comparou a revisão bibliográfica de pesquisado-
res brasileiros e ingleses sobre a ética em psiquiatria forense, Abdalla-
Filho e Engelhardt (2003) verificaram que do ponto de vista ético, a
postura adotada pelos psiquiatras brasileiros em relação à sua não
aceitação do exercício do duplo papel (psiquiatra clínico e perito)
permite ao paciente o direito do sigilo em seu espaço de tratamento,
sem a ameaça de ter suas informações relatadas à autoridade judici-
al. Uma análise bioética identifica esta divisão como mais respeitosa
e benéfica ao paciente, que se mostra duplamente vulnerável por es-
tar em conflito com a lei e ser paciente psiquiátrico.

Qualificação profissional
De acordo com o guideline da AAPL, a prática da psiquiatria fo-

rense deve ser realizada apenas em áreas de real conhecimento, ha-
bilidades, treinamento e experiência.

Assim, ao fornecer opinião de especialista, relatórios e testemu-
nhos, os psiquiatras devem apresentar as suas exatas qualificações.

Taborda e Arboleda-Florez (2012) denunciam a infeliz situação
no Brasil em que juízes de lugares recônditos e sem profissionais ha-
bilitados pressionam peritos a realizarem avaliações que não se sen-
tem capacitados, através de retaliações.

Avaliação de periculosidade
Segundo Abdalla-Filho (2004), não se pode mais admitir o questi-

onamento simplista em relação aos portadores de transtornos men-
tais serem ou não perigosos. O autor coloca que não é admissível
determinar o nível do risco de violência de um avaliando baseado
somente em impressões superficiais sobre o seu comportamento. Res-
salta que esta perícia pode utilizar critérios clínicos (pesquisados es-
sencialmente no exame psiquiátrico do periciando) e instrumentos
padronizados. Verificou que os aspectos identificados na avaliação
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clínica se aproximam muito de elementos pesquisados nos instrumen-
tos padronizados. Porém, pelo fato de os critérios clínicos não serem
padronizados, há o viés de cada perito, que irá valorizar mais ou
menos alguns aspectos. Isto não acontece com os instrumentos pa-
dronizados, devido aos pontos investigados serem aplicados igual-
mente em todos os indivíduos avaliados. Os principais instrumentos
citados pelo autor são: HCR-20, PCL-R, PCL-SV e VRAG.

Os instrumentos e a avaliação clínica abordam a existência do
transtorno mental como um fator de risco a ser pesquisado, entre
outros fatores. Conclui que a associação entre transtorno mental e
comportamento violento não pode ser negligenciada, mas tampouco
superestimada em toda avaliação pericial.

Enfatiza que a sensatez e capacitação técnica são importantes
para uma boa avaliação do risco de violência. Assim, os instrumentos
e seus resultados jamais devem ser aplicados de forma cega, ilimita-
da e limitante. O autor acredita que apenas assim, dessa forma equi-
librada, será possível a construção de um laudo que avalie de fato o
risco de violência.

Reforma psiquiátrica
Vale lembrar que apesar da ânsia em “resolver” as problemáticas

trazidas pelo portador de transtorno mental, deve-se prezar modelos
de tratamento não necessariamente manicomiais.

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, em 30
de julho de 2010, dispôs quanto à substituição do modelo manicomi-
al de cumprimento de medida de segurança para o modelo antima-
nicomial, no que tange à atenção aos pacientes judiciários e à execu-
ção da medida de segurança. Essa substituição deve ser implantada e
concluída no prazo de 10 anos.

A partir de então, fica determinado a mudança do modelo as-
sistencial de tratamento e cuidado em saúde mental, que deve acon-
tecer de modo antimanicomial; em serviços substitutivos em meio
aberto; buscando a intersetorialidade como forma de abordagem;
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o acompanhamento psicossocial contínuo, realizado pela equipe in-
terdisciplinar; a individualização da medida; a inserção social; o for-
talecimento das habilidades e capacidades do sujeito em responder
pelo que faz ou deixa de fazer.

A adoção do modelo antimanicomial traz funções importantes ao
psiquiatra forense em perícias criminais nos casos em que houver exa-
me de sanidade mental e cessação de periculosidade (Conselho Nacio-
nal De Política Criminal E Penitenciária). Obviamente, esta intenção
antimanicomial tem sérias críticas e ainda depende de muita discussão
para equilíbrio adequado entre o que está escrito e o que deve ser a
prática segura para a sociedade e para o próprio periciado.

Conclusões
A partir do exposto, pode-se concluir que, apesar dos dilemas

morais serem presentes no dia a dia da prática da psiquiatria forense,
atualmente já se conta com normas e diretrizes que embasam a con-
duta psiquiátrica pericial. Entende-se que no Brasil o perito está a
serviço da Justiça, porém não deixa de ser médico, por isso precisa
agir de acordo com a legislação presente em sua profissão aplicável
na prática da atividade pericial. Os principais aspectos éticos da prá-
tica da psiquiatria forense são a confidencialidade, o consentimento,
a honestidade e objetividade, e a qualificação profissional.

Ficou clara a necessidade do psiquiatra forense ter o conhecimento
das leis que regem sua profissão, e estar capacitado para a prática.
Ainda o psiquiatra deve ter em mente a reforma psiquiátrica nas in-
dicações de seu laudo, apesar de todas as controversas associadas a
este tema que ainda não são consensuais.
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