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Medida de Segurança: a urgente necessidade de ressocialização do inimputável. 

                             Maurício Freitas Vidal 

 

 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apontar para a urgente necessidade de fazer com que 

a Medida de Segurança cumpra com sua finalidade: a possível cura ou amenização das patologias ou 

transtornos que acometem os inimputáveis, e a consequente ressocialização. O que ocorre, no entanto, 
em muitos hospitais e clínicas de internação é o total descaso para com os internados, tornando a 

ressocialização um objetivo distante de ser alcançado. Assim, para tratar desse problema são abordados 

os princípios que devem nortear aplicação do instituto, sendo apontadas as realidades que violam esses 
mesmos princípios. Sob a luz dos Princípios da Proporcionalidade, da Legalidade, da Intervenção 

Mínima e da Dignidade da Pessoa Humana são propostos caminhos necessários para sanar ou amenizar 

essas consideráveis deficiências que compõem a Medida de Segurança.  

Palavras Chave: Inimputável. Ressocialização. Princípios Constitucionais.  
 

Abstract: The present study aims to point out the urgent need to ensure that the Security Measure fulfills 

its purpose: the possible cure or amelioration of the pathologies or disorders that affect the unputable, and 
consequent resocialization. What happens, however, in many hospitalization hospitals and clinics is the 

total disregard for the internees, making resocialization a goal far from being reached. Thus, to address 

this problem are addressed the principles that should guide application of the institute, pointing out the 

realities that violate these same principles. In the light of the Principles of Proportionality, Legality, 
Minimum Intervention and Human Dignity are proposed the necessary ways to remedy or alleviate these 

considerable deficiencies that make up the Security Measure. 

Keywords: Unimpaired. Ressocialização. Constitutional principles. 

 

INTRODUÇÃO  

A Medida de Segurança é um instituto é destinado aqueles que, embora tenham 

cometido crimes, são considerados inimputáveis pelo sistema penal brasileiro. Tem como fim 

não penalizar o indivíduo, mas tratar transtornos, patologias que o acometem. Além disso o  

nosso  Código Penal também prevê a aplicação do instituto aos semi inimputáveis por meio de 

substituição, caso o juiz entenda que o condenado deva receber tratamento especial.  

No entanto, é preciso observar que na realidade a Medida de Segurança não tem atingido 

o fim para o qual foi criado. Sob a luz dos princípios constitucionais constantes em nossa Carta 

Magna veremos que a aplicação do instituto tem se dado de maneira incorreta e que os hospitais 

e clínicas nos quais os pacientes se encontram internados apresentam condições desumanas, 

piores, por vezes, até mesmo que os presídios brasileiros.  Na verdade o que se constata é que 

a Medida de Segurança é vista muitas vezes, seja pela sociedade ou pelo próprio Estado, não 

como um instituto que visa curar transtornos e patologias e que sempre deve buscar a 

ressocialização do internado, mas sim como meio de penalizar quem não tem discernimento 

dos próprios atos.  

Constata-se cada vez mais que o instituto na forma como vem sendo aplicado 

dificilmente tem obtido sucesso no que tange a ressocialização do internado. Embora haja 

previsão legal, há uma nítida carência de estrutura tanto física quanto de corpo técnico. Também 
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o Poder Judiciário, por meio de algumas de suas decisões, mostra-se distante do objetivo fim 

da Medida de Segurança. É preciso fazer lembrar que a correta execução do instituto deve-se 

também ao empenho deste Poder. O Estado Brasileiro negligência direitos salvaguardados pela 

Constituição, dentre eles o principal, que é o de viver com dignidade, ainda que mínima 

possível.  

Esse grave problema só será sanado a medida em que os princípios constitucionais que 

cercam o instituto forem em sua totalidade observados e aplicados com efetividade. Destaca-se 

assim os Princípios da Proporcionalidade, da Legalidade, da Intervenção Mínima, e, por fim, o 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. A luz de tais princípios veremos que a inadequada 

aplicação da Medida de Segurança justifica o motivo de pouco se constatar a ressocialização, 

ou ainda a amenização de sérias patologias que acometem os internados. Além da precariedade 

dos hospitais e clínicas, o pouco empenho pela desinternação do pacientes evidenciam do 

distanciamento existente entre o previsto pelo ordenamento jurídico brasileiro e aquilo que se 

constata na realidade dos institutos de internação dos inimputáveis.  

O presente trabalho visa abordar a ressocialização por meio da aplicação do instituto da 

Medida de Segurança. De modo específico pretende mostrar o motivo pelo qual há pouca ou 

nenhuma eficácia do instituto frente a realidade do sistema penal brasileiro, no qual a Medida 

de Segurança integra. Comentando os já citados Princípios da Proporcionalidade, da 

Legalidade, da Intervenção Mínima e da Dignidade da Pessoa Humana pretendo apontar 

questões necessárias a serem mudadas para que então se possa permitir a possibilidade de 

ressocialização dos inimputáveis. Questões como a real necessidade de internação, analisada 

sob a luz da Lei 10.206/2001, a chamada Lei Antimanicomial, os critérios utilizados nos 

prognósticos que influenciam decisões judiciais, a necessidade de se cada vez mais priorizar a 

desinternação progressiva e ainda necessidade de readequação das estruturas que envolvem a 

aplicação da medida, serão aqui abordadas.  

É preciso que tais deficiências sejam imediatamente suprimidas haja vista tratar-se de 

vidas humanas, vidas estas que estão sendo violadas dentro das paredes de instituições que mais 

parecem com recintos destinados a dejetos, substâncias desprezíveis. Nestes ambientes estão, 

na verdade, condenados a morte, apenas isso. Porém, o que poucos desconhecem também é que 

este problema atinge também toda a sociedade, na medida em que os internados, quando saem 

dessas instituições, por vezes saem pior que entraram, o que favorece e muito a reincidência. 

Portanto, não trata-se de questões isoladas, que merecem pouca ou nenhuma atenção.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa fiz uso de pesquisa bibliográfica. Dentre as 

fontes utilizadas, destacam-se as obras “ Medidas de Segurança no Direito Penal Brasileiro . A 

desinternação progressiva sob uma perspectiva  político criminal. Autora: Michele Cia” e  

“Medida de Segurança. Uma questão de saúde e ética.  Publicação do Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo”. Além disso este trabalho pautou-se também em 

informativos disponíveis na internet que trazem dados e pesquisas atualizadas e informações de 

órgão públicos, a fim de obter informações necessárias para melhor elucidar as questões 

abordadas.  
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No primeiro capítulo fiz um breve histórico sobre o tratamento dispensado ao 

inimputável, desde a Grécia Antiga, passando pela Idade Média, Idade Moderna, chegando ao 

Brasil Imperial e Republicano. No segundo capítulo, por sua vez, descrevi a Medida de 

Segurança, seu caráter retributivo e preventivo, a duração máxima da medida, bem como o 

critério biopsicológico para a aferição da imputabilidade. No terceiro capítulo tratei dos 

princípios constitucionais que devem nortear a Medida de Segurança, sendo eles os Princípios 

da Proporcionalidade, da Legalidade, da Intervenção Mínima e da Dignidade da Pessoa 

Humana.  Tal capítulo foi dividido em subitens, sendo que o primeiro abordou o princípio da 

proporcionalidade e o prognóstico de periculosidade. O segundo trata do princípio da 

intervenção mínima, aplicado na chamada desinternação progressiva. Já o terceiro subitem 

aborda o princípio da legalidade a luz da Lei Antimanicomial( Lei 10.206/2001) . Por fim, é 

aqui abordado o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, com o objetivo de denunciar o 

tratamento desumano dispensado aos internados nos hospitais e clinicais que tratam do 

chamado, pejorativamente, “ criminoso louco”.  

I. BREVE HISTÓRICO DO TRATAMENTO DISPENSADO AO                            

INIMPUTÁVEL.  

Já na Grécia Antiga, Platão e demais filósofos consideravam indivíduos que perderam 

totalmente a razão como não merecedores de punição. Os romanos, por sua vez, por meio da 

Lex Aquila, entendiam que aqueles que causassem danos não intencionais, não deveriam ser 

punidos. Este entendimento mantevesse durante a Idade Média. Em 1793, na França, Philippe 

Pinel inicia o movimento antimanicomial considerando o meio social como fonte estressora e 

assim propiciador da doença. Este conceito faz com que em 1838 o país determine por lei que 

os portadores de doença mental, ou insanos na época, sejam proibidos de serem alojados em 

prisões. Em 1857, Bénédict Morel, influenciado pelas teorias darwinianas, conceitua o Louco 

Degenerado que herdaria de seus descendentes características que levariam ao 

desencadeamento da doença através de estímulos ambientais. Os estudos de Morel, por sua vez, 

influenciaram diversos estudiosos, destacando-se na área forense Cesare Lombroso que 

conceituou o Criminoso Nato caracterizado por estigmas físicos e comportamentais. Estudos 

realizados nas prisões da época confirmavam a teoria de Lombroso que manteve-se influente 

até início do século XX, inclusive entre os primeiros médicos legais brasileiros.  

Cabe registrar que a Inglaterra foi o primeiro país a construir um estabelecimento para 

os delinquentes alienados, a prisão especial de Broadmoor, em 1863.  O Brasil, por sua vez, 

inicia em 1852 a construção do Hospício D. Pedro II, sendo os doentes mentais para lá 

destinados. Em 1903, a lei especial para a organização da assistência médico legal a alienados 

no Distrito Federal, Dec.1132 de 22/12/ 1903, estabeleceu que cada estado deveria reunir 

recursos para a construção de manicômios judiciários e que, enquanto tais estabelecimentos não 

existissem, deviam ser construídos anexos especiais aos asilos públicos para o seu 

recolhimento. No entanto, somente em 1920 seria lançada a pedra fundamental da nova 

instituição, oficialmente inaugurada em 1921, pelo Dec. 14831 de 25/5/ 1921. Surgia então o 

Manicômio Judiciário do Rio de Janeiro, primeira instituição do gênero no Brasil. 
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A medida de segurança surgiu inicialmente em 1893, com a elaboração do anteprojeto 

do Código Penal Suíço, por Carl Stooss. Naquela ocasião, ocorreu a sistematização desta nova 

espécie de resposta jurídico-penal sancionatória, sendo voltada à recuperação daqueles 

indivíduos tidos como perigosos pela sociedade. No Brasil , quanto aos chamados “criminosos 

loucos”, o Código Penal de 1890  dizia que eram penalmente irresponsáveis e deviam ser 

entregues a suas famílias ou internados nos hospícios públicos caso apresentassem risco para a 

sociedade. Por sua vez, os contornos das leis penais atuais referentes ao doente mental 

iniciaram-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 detentiva 

ou não detentivas, ou ainda medidas sociais. Posteriormente, com as consequentes reformas do 

Código Penal, a medida de segurança restringiu-se aos Hospitais de Custódia e ao tratamento 

ambulatorial compulsório. O Código Penal de 1940 adotou o sistema duplo binário onde o 

infrator em medida de segurança cumpria a pena e a medida. Tal sistema extinguiu-se em 1984, 

quando vigorou o sistema vicariante, adotado até hoje pelo direito penal brasileiro.  

 

II. A MEDIDA DE SEGURANÇA NO DIREITO PENAL BRASILEIRO. 

A medida de segurança, juntamente com a pena, é uma espécie de sanção penal. No 

entanto, enquanto a pena é destinada aos imputáveis, a medida de segurança é destinada aos 

inimputáveis e, em determinadas circunstâncias, aos semi- imputáveis. Imputável é todo 

indivíduo capaz de entender a ilicitude do fato e de determinar-se de acordo com esse 

entendimento. Inimputável, por sua vez, é todo indivíduo que não é capaz de compreender a 

ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Já o semi - inimputável, 

embora possua um certo grau de sanidade mental, não é plenamente capaz de compreender a 

ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O Código Penal, em 

seu artigo 26, preceitua que “ 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”.( Brasil. Decreto - Lei No 2.848, de 7 de dezembro de 1940) 

Pela redação do artigo 26, podemos concluir que o Código adotou dois critérios de 

constatação da inimputabilidade: o critério biológico e o critério psicológico . Pela união de 

ambos os critérios, podemos dizer que o Código Penal adotou o critério biopsicológico para 

aferição da inimputabilidade do agente. Caso o agente se enquadre em um desses dois critérios, 

a ele será imposta a Medida de Segurança, podendo se chamar de absolvição imprópria. 

Há ainda outra diferença que envolve a pena e Medida de Segurança. Enquanto a pena 

possui caráter retributivo e preventivo, a Medida de Segurança, possui apenas caráter 

preventivo, visando evitar a reincidência do delito que é avaliada através do exame de 

periculosidade, que apoia-se muito mais sobre o tipo de crime cometido do que sobre a doença 

mental em si. Uma vez cessada, ocorre sua desinternação condicional. Se houver reincidência 

no prazo de um ano o paciente deverá retornar imediatamente ao Hospital de Custódia 

Tratamento Psiquiátrico, instituição anteriormente denominada de Manicômio Judiciário. 

O prazo mínimo, previsto no Código Penal, da Medida de Segurança é de um a três 

anos, conforme o disposto no parágrafo 1° do artigo 97 do Código Penal. O Código, porém, 
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não previu tempo máximo, mas estipula que a internação ou tratamento ambulatorial seja por 

tempo indeterminado.  Diante disso alguns juristas afirmam que deve haver um prazo máximo 

já que a Constituição Federal determina que no Brasil não pode haver pena de caráter perpétuo 

e que o tempo de prisão não pode ultrapassar 30 anos, já que esse é o tempo máximo que pode 

durar uma pena conforme estabelecido no artigo 75 do Código Penal. Outros afirmam que a 

internação ou tratamento ambulatório por prazo indeterminado configura desigualdade já que 

os imputáveis podem ficar presos pelo prazo máximo de um ano. Por fim há aqueles que 

sustentam que tal situação fere 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 

praticou ou porque apenas se busca sua cura, ressocialização ( pois caso contrário o paciente 

não estaria internado em um manicômio judiciário e sim numa instituição comum) mas sim 

pela eventual probabilidade de voltar a cometer delitos.  

Sobre esse assunto o Supremo Tribunal Federal vinha se manifestando do seguinte 

modo: 

A interpretação sistemática e teleológica dos artigos 75, 97 e 183, os dois primeiros 

do Código Penal e o último da Lei de Execuções Penais, deve fazer-se considerada a 

garantia constitucional abolidora das prisões perpétuas. A medida de segurança fica 

jungida ao período máximo de trinta anos. (Brasil. STF. Habeas Corpus 84.219, 

relator ministro Marco Aurélio, julgamento em 16-8-2005, Primeira Turma, DJ de 23-

9-2005) 

No mesmo sentido, se posicionou o ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do 

Habeas Corpus de N° 98.360, realizado em 4-8-2009, e o ministro Cezar Peluso no julgamento 

do Habeas Corpus  de N° 97.621, realizado em 2-6-2009. 

           Por fim, o STF firmou o seguinte entendimento:  

                                       A prescrição da medida de segurança deve ser calculada pelo máximo da pena 

cominada ao delito cometido pelo agente, ocorrendo o marco interruptivo do prazo 
pelo início do cumprimento daquela, sendo certo que deve perdurar enquanto não haja 

cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo de 30 

(trinta) anos, conforme a jurisprudência pacificada do STF. (...)”( Brasil.STF - RHC 

n.º 100383 AP-AMAPÀ, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe 4⁄11⁄2011) 

Faz-se ainda necessário afirmar que a pena destinada ao semi – imputável pode ser 

substituída por medida de segurança se este necessitar de especial tratamento curativo, como 

bem esclarece Jair Leonardo Lopes, em seu livro Curso de Direito Penal: 

                                  O semi – imputável que, em razão de perturbação da saúde mental, ou de 

desenvolvimento mental, incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de 

entender o caráter ilícito do fato e determinando-se de acordo com esse entendimento, 

não está isento de pena, mas ‘necessitando de especial tratamento curativo’, a pena, 

que lhe tenha sido aplicada pode ser substituída pela internação ou tratamento 

ambulatorial.  Entretanto, feita a substituição, e submetido o agente à medida de 

segurança, não mais executará a pena privativa de liberdade, pois foi abandonado o 

chamado sistema do “duplo binário”, adotado pelo Código Penal de 40, segundo o 

qual ao semi – imputável impunha-se pena e medida de segurança. (...) Agora, ao semi 

– imputável aplica-se a pena “ ou “ medida de segurança, uma  suprindo as 

deficiências das outra, e sistema vicariante, e não as duas como antes.(LOPES, Jair 

Leonardo. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999) 
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Conclui-se, portanto, que tal instituto é o meio encontrado pelo Estado de penalizar o 

indivíduo inimputável, embora ele rigorosamente, por assim dizer, não tenha cometido nenhum 

ilícito penal, por faltar-lhe discernimento necessário durante a consumação do fato tipificado 

como crime pelo Código Penal. 

 

III. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NORTEADORES DAMEDIDA DE 

SEGURANÇA. 

Assim como a pena, a medida de segurança consiste também na intervenção estatal 

sobrea liberdade do indivíduo, que é um direito intrínseco ao homem, resguardado pela 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Sendo a liberdade um direito 

constitucional, logo deve ser a medida de segurança regida por princípios fundamentais e 

constitucionais.  

Eduardo Reale Ferrari, ao citar Luiz Flávio Gomes, afirma que segundo este, as  que 

penas e medidas de segurança, por serem formas de controle social devem ser ambas limitadas. 

Que tanto o inimputável quanto o semi – inimputável possuem direitos garantidos pela 

Constituição Federal de 1988, não podendo, portanto, o operador do direito renunciar à análise 

dos princípios constitucionais norteadores a qualquer espécie de sanção penal aplicada pelo 

Estado. 

A Medida de Segurança, seja no momento de sua imposição ou de sua execução, deve 

pautar-se nos princípios constitucionais como os princípios da legalidade, da 

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

adiante que a ressocialização do internado dificilmente se torna uma realidade simplesmente 

porque tais princípios são mitigados ou completamente suprimidos. 

O descaso em que se encontram tais instituições nas quais deveriam ser tratados o 

portador de doença mental reflete o quanto os princípios constitucionais não estão sendo 

observados, a começar pelo princípio da legalidade, mas acima de tudo o princípio da dignidade 

da pessoa humana. Tais indivíduos estão sendo privados do direito de serem atendidos de forma 

integral pela política de saúde mental. É certo, portanto, afirmar que em muitos casos, estar 

confinado nesses ambientes, configura não só a piora do quadro patológico, mas propicia a 

morte destes pacientes.  O que se verifica é que, na maioria dos manicômios judiciários 

brasileiros não há uma projeto terapêutico com a finalidade de inserir, gradativamente, o doente 

mental na sociedade. Isso se dá pelo fato de, além de haver carência de verba, há a falta de 

vontade política. O descaso do pode público faz com que muitas dessas instituições sejam, por 

vezes, até mesmo pior que alguns presídios. Além disso, quando tais pacientes deixam os 

manicômios judiciários, não tem o tratamento contínuo adequado, já que na maioria são pessoas 

de baixa renda, e o sistema público de saúde não tem o suporte necessário para conferir tal 

tratamento.  
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IV. O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E O PROGNÓSTICO DE 

PERICULOSIDADE DO INTERNADO.  

É nítido que a atual situação dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico fere os 

princípios constitucionais anteriormente citados, dentre eles o princípio da proporcionalidade, 

que procura coibir excessos desarrazoados praticados pelo Estado. O subjetivismo observado 

nos laudos faz com que seja complexo e perigoso falar em confiabilidade do prognóstico de 

periculosidade, carecendo por vezes de objetividade cientifica, contribuindo assim para a 

manutenção do internado neste ambiente que em nada favorece em sua ressocialização, indo de 

encontro a resolução de n° 5 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que 

estabelece que “a conversão do tratamento ambulatorial em internação só será feita com base 

em critérios clínicos, não sendo bastante para justificá-la a ausência de suporte sócio-familiar 

ou comportamento visto como inadequado.”( BRASIL. Resolução n° 5 do Conselho Nacional 

de Política Criminal e Penitenciária, 04 de maio de 2004) 

Tais laudos, querendo ou não, acabam vinculando as decisões dos magistrados, 

conforme observa Juarez Cirino dos Santos:  

O problema começa com a falta de credibilidade do prognóstico de periculosidade 

criminal: se a medida de segurança pressupõe prognose de comportamento criminoso 

futuro, então inconfiáveis prognósticos psiquiátricos produzem consequências 

destruidoras, porque podem determinar internações perpétuas - em condições ainda 

piores do que as de execução penal. Na verdade, parece comprovada a tendência de 

supervalorização da periculosidade criminal no exame psiquiátrico, com inevitável 

prognose negativa do inimputável - assim como, por outro lado, parece óbvia a 

confiança ingênua dos operadores jurídicos na capacidade do psiquiatra de prever 

comportamentos futuros de pessoas consideradas inimputáveis, ou de determinar e 

quantificar a periculosidade de seres humanos”. (SANTOS, Juarez Cirino dos. Teoria 

da pena: fundamentos políticos e aplicação judicial. Disponível em 

http://www.observasmjc.uff.br/psm/uploads/O_exame_de_periculosidade_do_agent

e_e_a_criminalização_da_doença_mental_no_direito_brasileiro_apontamentos_críti

cos.pdf .Acesso em 25/05/2017) 

Observa-se que há uma certa diferença entre a alta concedida por um hospital 

psiquiátrico não penal e a concedida pelo manicômio judiciário. A diferença reside no fato de 

no caso do hospital psiquiátrico não penal, a alta esta ligada principalmente a remissão 

sintomatológica, enquanto no manicômio judiciário, a mesma ausência, como entendem alguns 

peritos, não determinará por si só a cessação da periculosidade. Evidencia-se assim que os 

critérios estão ligados à prática clínica do perito. Dentre tais critérios  estão a presença ou 

ausência de sintomalogia produtiva, o comportamento do periciado na instituição e o apoio 

familiar. 

É preciso observar que em algumas instituições a perícia para determinação de sanidade 

mental demora mais de dois anos para ser realizada, em desacordo com os artigos 97, §§ 1º e 

2º do Código Penal e artigos 175 e 176 da Lei de Execução Penal . O referido artigo 176 afirma 

ainda que o Ministério Público pode requerer ao Juiz, em qualquer tempo, ainda no decorrer do 

prazo mínimo de duração da Medida de Segurança, a realização do exame de cessação de 

periculosidade. Acontece que na prática o que se observa é que em alguns casos o internado é 

http://www.observasmjc.uff.br/psm/uploads/O_exame_de_periculosidade_do_agente_e_a_criminalização_da_doença_mental_no_direito_brasileiro_apontamentos_críticos.pdf%20.Acesso%20em%2025/05/2017
http://www.observasmjc.uff.br/psm/uploads/O_exame_de_periculosidade_do_agente_e_a_criminalização_da_doença_mental_no_direito_brasileiro_apontamentos_críticos.pdf%20.Acesso%20em%2025/05/2017
http://www.observasmjc.uff.br/psm/uploads/O_exame_de_periculosidade_do_agente_e_a_criminalização_da_doença_mental_no_direito_brasileiro_apontamentos_críticos.pdf%20.Acesso%20em%2025/05/2017
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mantido na instituição além do prazo que deveria permanecer. Mais uma vez evidencia-se a 

carência de instrumentos necessários para tornar-se efetiva a letra da lei.  

V. O PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO 

DO TRATAMENTO DO DOENTE MENTAL INFRATOR. 

O que cada vez mais se reconhece é a ineficiência do tratamento psiquiátrico em 

hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, ainda que em condições satisfatória, isso porque 

a própria segregação do indivíduo dificulta a cura e consequente ressocialização do internado. 

Este objetivo, portanto, torna-se impossível naqueles hospitais em que não apresentam uma 

estrutura mínima para tratar de um ser humano. O próprio isolamento social, em muitos casos, 

favorece a cronificação da doença, legitimando assim, a continuidade da internação. Há quem 

entenda que o tratamento dispensado “ aos loucos “, nesses hospitais, não tem probabilidade de 

acerto suficientemente grande. Partilhava desse entendimento Erving Goffman, sociólogo e 

antropólogo canadense,  por exemplo.  

Evidentemente tal reflexão não pretende incitar que o tratamento em Hospitais de 

Custódia e Tratamento Psiquiátricos torna-se completamente dispensável em todos os casos. O 

que se exige antes de tudo é que tais instituições concedam um tratamento digno, humano, 

àqueles que necessitam ficar ali, tratamento este que visa não a manutenção do indivíduo 

permanentemente naquele estado, mas a busca da melhora de seu quadro patológico, ou ainda 

sua cura definitiva, se isso for possível. Porém, cabe ressaltar que para muitos pacientes, a 

internação, ainda que atenda as exigências básicas, pode ser prejudicial para sua 

ressocialização. Além da perda da realidade externa, a submissão às atitudes por vezes violenta 

do corpo técnico, o ócio forçado, a sedação medicamentosa, faz com que o paciente apresente 

a chamada neurose institucional, caracterizada por apatia, ausência de interesse, resignação 

diante dos fatos e deterioração dos hábitos pessoais, como a higiene, por exemplo.  

 Ante os fatos percebidos, tem-se questionado se a medida restritiva não deveria ser o 

último recurso, última “ratio”, empregado numa questão que mais parece pertencera esfera da 

saúde pública que da criminal. Este questionamento pauta-se no Princípio da Intervenção 

Mínima, consagrado pela Carta Magna, e nasce por influência, principalmente, da Declaração 

de Caracas, de 1990, que afirma a necessidade de estruturação da assistência psiquiátrica geral, 

numa busca pela chamada “desospitalização” e inserção comunitária no tratamento do 

indivíduo que sofre de transtorno mental. Por sua vez, os Ministérios da Justiça e da Saúde já 

ressaltaram a urgente necessidade de desinstitucionalização do tratamento do doente mental 

infrator. A orientação interministerial é no sentido de buscar fazer com que, paulatinamente o 

internado seja reconduzido a sociedade, priorizando assim o tratamento extra – hospitalar. 

Entende-se que o tratamento do infrator inimputável deve ser de responsabilidade tanto do 

sistema penitenciário quanto do Sistema Único de Saúde (SUS) , eis que deve ser encarado 

como questão de Justiça e saúde. No entanto, é evidente que essa reformulação do tratamento 

do inimputável só se tornará concreta com a participação efetiva de todos os entes federativos. 

É necessário que os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico possuam programas 

permanentes de reintegração social, baseados em equipes interdisciplinares e intersetoriais, 



9 
 

compostas por profissionais da área da saúde, justiça, assistência social, educação e trabalho, 

visando a possiblidade de, aos poucos, transferir ao SUS, os cuidados do internado.  

  Além da transferência dos cuidados do inimputável infrator para o SUS, outro fator 

necessário para que haja a reformulação do tratamento destinado a este indivíduo que compõe 

uma parcela da população duplamente estigmatizada, já que além de infrator é também doente 

mental, é a chamada desinternação progressiva.  Por consequência o Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária, por meio da resolução n° 5, 04 de maio de 2004, ordenou a 

adequação da execução das medidas de segurança à Lei 10.216/01, buscando assim a inserção 

social do inimputável infrator. Tal resolução, na diretriz 12 do artigo 3°, estabelece que  a  

Medida de Segurança deve ser aplicada de forma progressiva, por meio de saídas terapêuticas, 

evoluindo para regime de hospital – dia ou hospital  - noite.  

 A mesma resolução estabelece também que “os pacientes com longo tempo de 

internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, que apresentem quadro clínico 

e/ou neurológico grave, com profunda dependência institucional e sem suporte sócio-familiar, 

deverão ser objeto de “política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida” 

(art.5º da Lei), beneficiados com bolsas de incentivo à desinternação e inseridos em serviços 

residenciais terapêuticos ”justificará com base em avaliação clínica”.  Por fim, determina a 

inclusão de ações dirigidas aos familiares e, que os projetos devam ser voltados ao 

desenvolvimento da cidadania e geração de renda dos do infrator inimputável. 

Assim sendo, deve a internação ser o último recurso a ser usado para curar o 

inimputável, já que está mais que comprovado que a internação não é o meio mais adequado 

para promover a ressocialização. A legislação atual tem buscado cada vez mais promover essa 

“desospitalização” bem como a chamada desisnternação progressiva, no entanto o dia a dia dos 

hospitais e clínicas de internação mostra-nos que ainda é longo o caminho para tornar esse 

objetivo uma realidade na aplicação do instituto da Medida de Segurança. 

 

VI. O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E A LEI ANTIMANICOMIAL (LEI 10.206/2001) 

 Ora, como vimos anteriormente, a busca pela desinstitucionalização do 

tratamento do inimputável infrator ,pela desinternação progressiva, é também a busca pela 

intervenção mínima estatal.  Essa busca, que consiste em fazer com que o direito penal seja o 

último recurso a se utilizar quando se trata de doente mental infrator fez surgir a lei 

10.206/2001, ou Lei Antimanicomial. A não observância estrita dessa lei, seja na imposição da 

medida por parte do magistrado, seja durante a aplicação do instituto, importa em violação do 

Princípio da Legalidade que é a exigência de que a atuação do Estado Democrático de Direito 

pauta-se no ordenamento jurídico vigente. 
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A Lei Antimanicomial dispõe em seu artigo4o, que a internação somente será adotada 

quando os recursos extra hospitalares não se mostrarem suficientes, devendo-se priorizar pela 

não internação, ainda que o crime seja punido com reclusão. Portanto deve o juiz fundamentar 

sua decisão, sob pena de nulidade, pois buscou o legislador com o texto legal promover a 

reinserção social do paciente em seu meio. Assim, com a Lei Antimanicomial a periculosidade 

deixa de ser base de aplicação de medida de internação. Nesse sentido, se posiciona Rogério 

Greco: 

“É importante ressaltar que a classe médica, há alguns anos, vem se mobilizando no 

sentido de evitar a internação dos pacientes portadores de doença mental, somente 

procedendo a internação dos casos reputados mais graves quando o convívio do 

doentes com os seus familiares ou com a própria sociedade torna-se perigoso para 

estes e para ele próprio. Em virtude desse raciocínio, surgiu em nosso ordenamento 

jurídico a Lei 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos 

das pessoas portadoras de transtornos mentais, redirecionando o modelo assistencial 

em saúde mental”. (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Disponível em 

http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,a-lei-antimanicomial-lei-102162001-e-

as-medidas-de-seguranca,55730.html. Acessado em : 25/05/2017). 

 A Resolução n° 113 do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 17, afirma ainda 

que o magistrado deve buscar implementar políticas antimanicomiais.  

Acontece que a doutrina vem discutindo se a Lei 10.216/2001 teria ou não revogado 

tacitamente disposições do Código Penal e da Lei de Execução Penal que tratam da aplicação 

de medida de segurança. Uma corrente minoritária entende que houve essa revogação tácita do 

artigo 97 do Código Penal e de artigos da Lei 7.210/1984 que tratam do tema. No entanto a 

corrente majoritária entende que não houve tal revogação, permanecendo válido o artigo 97 do 

Código Penal e a própria Lei de Execução Penal. 

A Lei de Introdução às Normas de Direito Civil Brasileiro, no parágrafo 2° do artigo 

2° assim dispõe que disposições gerais ou especiais, estabelecidas pela lei nova, a par das já 

existentes, não revoga nem modifica a lei anterior”. Fazendo a leitura deste parágrafo 

compreende-se que é plausível o entendimento de que com a nova legislação houve a revogação 

tácita das disposições incompatíveis do Código Penal e da Lei de Execuções Penais no que 

tange  a medida de segurança. Diante disso, alguns magistrados têm aplicado este entendimento 

em seus julgados, conforme se observa nesta decisão proferida pelo Superior Tribunal de 

Justiça:  

http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,a-lei-antimanicomial-lei-102162001-e-as-medidas-de-seguranca,55730.html
http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,a-lei-antimanicomial-lei-102162001-e-as-medidas-de-seguranca,55730.html
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RECURSO ESPECIAL. CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 

VIOLÊNCIA PRESUMIDA. INIMPUTÁVEL. MEDIDA DE 

SEGURANÇA. DELITO PUNÍVEL COM PENA 

DE RECLUSÃO.TRATAMENTO AMBULATORIAL. CABIMENTO. ART. 97. 

MITIGAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA À PERICULOSIDADE DO 

AGENTE. 

 1. A par do entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, no sentido 

da imposição de medida internação quando o crime praticado for punível com reclusão 

- reconhecida a inimputabilidade do agente -, nos termos do art. 97 do Código Penal, 

cabível a submissão do inimputável a tratamento ambulatorial, ainda que o crime não 

seja punível com detenção.  

2. Este órgão julgador já decidiu que, se detectados elementos bastantes a 

caracterizar a desnecessidade da internação, e em obediência aos princípios da 

adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, é possível a aplicação de 

medida menos gravosa ao inimputável se, ainda, for primário e assim o permitam as 

circunstâncias que permeiam o delito perpetrado. 

 3. Consoante consignado pela Corte de origem, no caso dos autos, o ora 

recorrido nunca se envolvera em fato delituoso da mesma ou de natureza diversa, 

além de mostrar quadro uma conclusão de periculosidade real e efetiva do apelante, 

capaz de justificar uma internação em hospital psiquiátrico ou casa de custódia 

e tratamento”. A medida mais rígida, ademais, apresentaria risco ao progresso 

psicossocial alcançado pelo ora recorrido, além de nítido prejuízo ao agente, que, por 

retardo no julgamento dos recursos interpostos, teria restabelecida a sentença - 

datada de novembro de 2002 -, com a imposição comportamento social adaptado e 

positivamente progressivo. 4. Conforme concluído pelo Tribunal a quo, “não se extrai 

desse da medida de internação, a qual, tantos anos após os fatos, não cumpriria seus 

objetivos. 5. Recurso especial não provido. REsp912668 SP RECURSO 

ESPECIAL 2007/0001922-4. Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158), 

Sexta Turma, julgamento em 18/03/ de 2014, DJ 07/04/2014 
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Há ainda outros julgados nesse sentido, o que faz confirmar o entendimento de que não 

pode o magistrado impor a internação pelo simples fato de a infração penal praticada ser punida 

com reclusão, apenas quando necessária ao caso e pelo tempo necessário, sob pena de 

ilegalidade da decisão. Com isso observa-se que tal questão não é pacificada na doutrina e 

jurisprudência, e portanto não é incorreto afirmar que muitas decisões judiciais não estariam 

realizando a estrita observância do Princípio da Legalidade, já que, pelo exposto, vê-se que a 

Medida de Segurança deve ser aplicada a luz da Lei Antimanicomial, que determina que a 

sentença que aplicar a internação não deve levar em conta se o crime é punido com reclusão 

mas sim que deve usar fundamentos que justifiquem a aplicação da medida.  

VII. O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A PRECARIEDADE 

DOS HOSPITAIS DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO  E DAS 

CLÍNICAS PARTICULARES. 

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana surgiu nas constituições europeias e 

latinas, tendo como escopo proteger a dignidade dos indivíduos e os direitos fundamentais que 

foram, por assim dizer, “ massacrados” durante a Segunda Grande Guerra Mundial. A defesa 

dos direitos fundamentais tornou-se em um novo paradigma de interpretação constitucional, 

tendo sido o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana introduzido na norma constitucional 

brasileira em 1988, através dos artigos. 1º, III, 170, caput e 226, § 7°. É de se observar, no 

entanto, que tal princípio não está inserido apenas na Constituição Federal, mas também no 

Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário.  

A autora Michele Cia, em seu livro Medida de segurança no Direito Penal Brasileiro 

– a desinternação progressiva sob uma perspectiva político-criminal, menciona a definição do 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana segundo Ingo Sarlet. Para Sarlet a dignidade da 

pessoa humana traduz-se como uma qualidade inerente ao indivíduo que faz com que este seja 

merecedor do respeito da comunidade em que vive e do Estado, sendo assim sujeito de direitos, 

devendo portanto estar livre de qualquer ato degradante e desumano. Dessa definição pode-se 

concluir que sem a existência de tais direitos consagrados pela Constituição não há que se falar 

em vida humana digna, logo tais direitos não são passíveis de alienação, renúncia, não podendo 

ser suprimidos, sob pena de tornar a pessoa humana coisificada. Ora, é essa a realidade muitas 

vezes presenciada nos vários manicômios espalhados pelo território brasileiro, instituições que 

mais se parecem com presídios que hospitais. Alguns, pode-se dizer, parecem centros de tortura, 

de abandono, onde os pacientes são encontrados em condições completamente desumanas. Tal 

realidade não se faz oculta, mas ao contrário, é conhecida pelo poder público. Uma realidade 

que está longe de ser mudada já que o que se vêé a falta de ações efetivas por parte das 

autoridades competentes. 
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A cruel situação em que se encontram os Hospitais de Custódia e Internação 

Psiquiátrica já alguns anos vem sendo acompanhada. A I Caravana Nacional de Direitos 

Humanos, realizada pela Câmara dos Deputados no ano de 2000, intitulada “ Uma amostra da 

realidade manicomial brasileira”, investigou a realidade dos Hospitais de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico (HCTP) e clínicas particulares. Dentre as várias instituições visitadas, 

serão destacadas algumas delas. No HCTP de Manaus, a Caravana não encontrou qualquer tipo 

de tratamento psiquiátrico, observando que os pacientes estavam depositados em lugares 

inapropriados. Indicou ainda a necessidade de intervenção do estabelecimento. Visitou ainda o 

manicômio judiciário do mesmo município. Constatou que havia 24 internos na instituição que 

é uma pavilhão dentro da área onde está situada a Cadeia Pública, e que havia cinco celas, sendo 

três inabitáveis, sendo todas escuras, sem ventilação, com dimensões inferiores a 6 metros 

quadrados. Já no HCTP de Itamaracá, Pernambuco, não houve medicamentos durante um mês, 

faltando ainda água e colchões.  

A Caravana visitou também a Casa de Custódia e Tratamento Arnaldo Amado Ferreira  

em Taubaté- São Paulo . Constatou-se que as celas possuíam espaço reduzido, que o sanitário 

era desprovido de vaso e que o controle da descarga não se encontrava à disposição dos internos, 

sendo acionada pelo lado de fora as celas, embora tenha sido constatada a existência de uma 

pequena sala de terapia ocupacional, um gabinete dentário com serviços de próteses dentárias 

e duas unidades produtivas voltadas para o trabalho de acabamento de peças plásticas para 

automóveis e de montagem de cartelas com botões. Já no HCTP Prof. André Teixeira Lima, 

localizado em Franco da Rocha, também no estado de São Paulo, cuja capacidade máxima de 

vagas é de quatrocentas vagas, foram encontrados seiscentos e vinte e um internos, entre 

homens e mulheres. Para a comitiva, a superlotação dessa instituição é gravíssima, já que , 

segundo ela, a capacidade máxima de vagas deveria ser menor que quatrocentas. Além disso 

verificou que o tratamento dispensado não é individualizado, mas se dá de maneira 

individualizada. No entanto, um ponto positivo foi observado: a desinternação progressiva 

realizada em outra unidade da instituição. 

Em Goiânia, no estado de Goiás, a Comissão de Direitos Humanos havia recebido 

denúncia de que clínicas psiquiátricas estavam realizando neurocirurgias e que a psiquiatria 

praticada na cidade pautava-se numa concepção biologicista responsável por violações dos 

Direitos Humanos dos pacientes. Na Clínica de Repouso Bom Jesus, cuja maioria dos leitos 

eram conveniados com o SUS houve cinco casos confirmados em que houve a prática da 

neurocirurgia. A comissão teve contato com um paciente chamado Odair José da Silva, que não 

apresentava qualquer expressão e parecia absolutamente alienado.  
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Em Belo Horizonte, Minas Gerais, numa clínica privada situada na Pampulha, cuja 

maioria dos leitos também são conveniados com o SUS, além de haver comida de péssima 

qualidade, havia também um outro problema: a violência deliberada praticada pelos 

funcionários contra os pacientes. A clínica respondia inclusive processo judicial por acusação 

de cárcere privado. Também em Minas Gerais foi visitada a Cínica Xavier, cujo prédio era 

totalmente inadequado. Houve por parte dos pacientes, queixa da comida, abuso de 

medicamentos e situação de abandono disciplinar. Havia vários pacientes cronificados pelo 

longo período de internação. A impressão que se teve é que tratava-se de uma instituição com 

fortes traços manicomiais, apresentando internações abusivas.  

Já o Tribunal de Justiça do Paraná, no ano de 2011, tendo em vista a Recomendação de 

n° 35 do Conselho Nacional de Justiça, que incentiva a adoção da Política Antimanicomial pelo 

Poder Judiciário, determinou o levantamento de medidas de segurança de 54 pacientes 

judiciários internados no Complexo Médico Penal do Paraná, em Pinhais/PR., num esforço 

conjunto de vários profissionais da Justiça e da saúde. Segundo a coordenadora do programa, a 

desembargadora Joeci Camargo, dentre os 420 internos, há pessoas internadas há mais de 30 

anos sem contato algum com a família . Constatou-se que o ambiente mais se parecia com um 

depósito humano que com um hospital para tratamento de pessoas com transtornos mentais.  

Demais entidades também se propuseram em averiguar os relatos de violação aos 

direitos humanos. No ano de2015, por meio do Relatório Brasil, o Conselho Federal de 

Psicologia (CFP), em conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Associação 

Nacional do Ministério Público em Defesa da Saúde (AMPASA), denunciou a crueldade 

constatada nos Hospitais de Custódia e similares, espalhados em dezessete Unidade da 

Federação e o Distrito Federal.  A primeira constatação foi a de que, das 18 unidades visitadas, 

apenas três, localizadas nos estados da Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul, continha a 

presença de um advogado, dificultando assim o acesso a Justiça ao internado.  A segunda 

constatação foi a de que há poucos psicólogos nas instituições visitadas: ao todo 45 

profissionais. Observou-se que a unidade com menor relação psicólogo/paciente é deum 

psicólogo para cada 21 pacientes e, na maior relação tem-se um psicólogo para 104 paciente.  

Dos manicômios visitados, em sete há superlotação, que varia de 110% da capacidade 

de vagas instaladas a 410%. Em apenas duas há o contato entre gêneros. Em algumas 

instituições não há chuveiros suficientes, e muitos têm apenas água fria. Por sua vez, banheiros, 

alojamentos e vestes utilizadas foram considerados sujos pela comitiva. Constatou-se ainda que 

apenas cinco juntas periciais tem a participação de psicólogos e que em apenas 17% dos casos 
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são cumpridos os prazos de periodicidade para os exames de cessação de periculosidade, que 

deveria ser anual, segundo as normas penais, e que  em 35,29%, não é cumprida a periodicidade 

estabelecida em lei.  

A Defensoria do Estado do Rio Janeiro também se posicionou diante dos descasos 

encontrados nos manicômios judiciais. No ano de 2016 enviou um comunicado às Organizações 

das Nações Unidas solicitando a adoção de providência contra essas instituições. Solicitou que 

a ONU determinasse ao Estado Brasileiro a adoção de providências para garantir que os 

internados recebessem tratamento médico conforme estabelece a Lei 10.216/2001 a fim de 

garantir, dentre outros direitos, que as pessoas na fase de cumprimento condicional da medida 

de segurança não fossem novamente detidas com base em motivos irrazoáveis, bem como a 

obrigar o Brasil a realizar um levantamento em nível nacional para identificar os casos de 

indivíduos internados por período superior ao permitido.  

A inércia do Estado Brasileiro é tão preocupante que fez-se necessário apelar para a 

ONU. Segundo a defensora Patrícia Magno, trata-se de uma estratégia de força política, pois 

,de acordo com ela, o Estados se preocupam com sua imagem internacional, então é o meio de 

internamente tentar conseguir essas mudanças que há muito tempo vêm sendo reivindicadas. 

Disse ainda que é uma forma de tentar “abrir possibilidades de construção de políticas públicas 

sérias para concretizar o direito das pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei, 

conforme a Lei Antimanicomial". 

Cabe, por fim, ressaltar que o tratamento desumano encontrado nos diversos manicômios 

judiciais espalhados pelo território nacional configuram na verdade crime de tortura previsto 

no parágrafo 1°, do inciso ll , do artigo 1°, da Lei 9.455, a chamada Lei de Tortura. Portanto, o 

que vem ocorrendo nos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico e clínicas particulares 

conveniadas com o SUS, vai muito além de uma simples falha administrativa, mas  trata-se de 

verdadeiros crimes cometidos deliberadamente contra quem pouco pode fazer para defender-

se.  

Ante as condições deploráveis que se encontram as instituições psiquiátricas que abrigam 

pacientes que estão cumprindo medida de segurança, conclui-se que o tratamento dispensado, 

seja nos HCTPs ou em clínicas particulares, dificilmente é capaz de promover a ressocialização 

do portador de doença mental. São antes palco de gravíssimas práticas que violam a dignidade 

humana. O paciente ali jogado vê-se como que condenado a morte. Praticamente não há 

expectativas de melhoras do quadro clínico, já que são raríssimos os casos em que isso acontece, 
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conforme dados estatísticos. O que mais se vê é a piora do quadro clínico, inclusive com 

ocorrência de tentativas de suicídio. Na verdade, as paredes dessas instituições presenciam 

práticas desumanas com raízes históricas que parecem não ter prazo para cessar.  

VIII. CONCLUSÃO 

 O desenvolvimento do presente estudo permiti-nos concluir que a Medida de Segurança, 

que é destinada ao inimputável que tenha praticado crime, na prática, não tem atingido o seu 

fim, que é a ressocialização, mas ao contrário, tem sido instrumento para a prática de atos 

desumanos que vão de encontro aos princípios constitucionais. Assim, a falta de critérios, por 

vezes não muito claros, para a formação do diagnóstico de inimputabilidade, a não aplicação 

eficaz da desinternação progressiva, a aplicação da internação quando se poderia fornecer o 

tratamento ambulatorial, e o tratamento muitas vezes cruel dispensado aos internados, 

evidenciam o distanciamento existente entre o disposto na letra da lei, na doutrina e 

jurisprudência e aquilo que se constata na realidade.  

 A abordagem desse tema mostrou-se de suma importância na medida em que se 

evidenciou que essa problemática atinge não somente o indivíduo ao qual foi aplicada a Medida 

de segurança, mas a toda a sociedade. Desse modo, a não ressocialização dos inimputáveis gera 

consequências sérias para todo o corpo social na medida em que não anula ou diminuia 

probabilidade do indivíduo vir a reincidir na prática do crime.  

 Vimos que a Medida de Segurança para ter a constituição atual, passou ao longo do 

tempo por diversas alterações mas que mesmo assim o instituto continua sendo visto como meio 

encontrado pelo Estado de punir aquele que é considerado inimputável. A própria estrutura das 

instituições de internação lembram os presídios brasileiros, com condições deploráveis. Assim 

sendo mostra-se urgente a necessidade de uso de medidas que favoreçam a ressocialização do 

indivíduo, a começar pela observância de critérios mais objetivos dos diagnósticos para 

verificação de inimputabilidade, que por sua vez influenciam as decisões judiciais. Faz-se 

necessária ainda a priorização do tratamento ambulatorial, e a busca pela aplicação da 

desinternação progressiva ou desinstitutocionalização do tratamento dispensado ao doente 

mental infrator. É preciso que a aplicação dos institutos pautem-se nos princípios 

constitucionais e observem também o disposto na Lei Antimanicomial, o que por vez não 

ocorre, conforme se pode observar.  
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 Em suma, o presente trabalho ofereceu um sóbrio conteúdo , visando nos chamar a 

atenção para essa parcela da população que, como foi dito, é estigmatizada duas vezes: por ter 

cometido o crime e por possuir doença mental. São pessoas cujos direitos estão sendo violados, 

o que tudo indica que dificilmente conseguirão um dia levar uma vida natural, e isso tudo sob 

os olhares de um Estado cada vez mais omisso e cruel e de uma sociedade indiferente , que 

acredita não vir, futuramente, colher os frutos dessa indiferença. 
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