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“A psicologia nunca poderá dizer a verdade sobre a loucura, pois é a loucura que 

detém a verdade da psicologia.” – Michel Foucault.  



 
 

  

“A única diferença entre a loucura e a saúde mental é que a primeira é muito mais 

comum.” – Millor Fernandes.   



 
 

RESUMO 

O presente trabalho científico vem tratar das questões inerentes á estrutura 

administrativa dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, locais onde o 

Estado possui sob sua custódia, pessoas que cometeram ações ou omissões de 

caráter ilícito, em virtude de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou 

retardado. 

Esses cidadãos não podem sofrer sanções penais por, ao tempo da ação ou 

da omissão serem inteiramente incapazes de entender a gravidade do fato. 

Dessa forma, este trabalho de conclusão de curso expõe os principais pontos 

sobre a evolução histórica até a estrutura atual dos HCTP’s e evidencia a 

responsabilidade do Estado com relação às leis que regem essas instituições, 

servindo de base para outros trabalhos, e contribuindo como fonte de informações 

para estudantes e demais interessados no tema. 
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ABSTRACT 

The present scientific work deals with the issues inherent to the administrative 

structure of the Hospitals of Custody and Psychiatric Treatment, places where the 

State has custody, persons who have committed illicit actions or omissions, due to 

mental illness, incomplete or delayed mental development. 

Such citizens can not suffer criminal penalties because, at the time of action or 

omission, they are entirely unable to understand the seriousness of the fact. 

Thus, this work ends the main points about the historical evolution to the 

current structure of the Hospitals of Custody and Psychiatric Treatment and shows 

the responsibility of the State in relation to the laws that govern these institutions, 

serving as the basis for other works, and contributing as a source of Information for 

students and other interested parties. 
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INTRODUÇÃO 

Os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico referem-se aos locais 

onde o Estado possui sob sua tutela, pessoas que cometeram ações ou omissões 

de caráter ilícito resultantes de doença mental, desenvolvimento mental incompleto 

ou retardado e por tanto não sofrem sanções penais, pois no momento do fato, não 

nutriam total consciência da profundidade de seus atos. 

Para esses indivíduos o Estado adota a Medida de Segurança que tem o 

intuito de fazer com que os mesmos sejam submetidos a tratamento com a 

finalidade de cura-los ou, no caso de tratar-se de portador de doença mental 

incurável, de torná-lo apto a conviver em sociedade sem voltar a delinquir. 

Apesar de sua importante função na sociedade os HCTP’s têm suas 

atividades administrativas pouco conhecidas, ou até mesmo negligenciadas por 

parte da comunidade, pois se trata do local que abriga aqueles que são excluídos 

em virtude de não se equipararem ao padrão socialmente exigido. 

A partir dessas considerações, esse trabalho científico objetiva evidenciar a 

responsabilidade do Estado com relação às leis que regem essas instituições e 

servir como fonte de informações a fim de que todos os interessados percebam o 

quão significativos são os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico para a 

manutenção do bem estar social. 

Estruturalmente, o trabalho possui nove capítulos, nos quais as informações 

vão sendo explanadas de forma minuciosa visando concretizar o objetivo a cima 

descrito. No primeiro capítulo trata-se a evolução histórica desde o entendimento da 

doença mental, passando pela criação dos locais destinados ao tratamento 

psiquiátrico e enfim chegando à formação dos hospitais específicos para a custódia 

e tratamento psiquiátrico no mundo até a chegada ao Brasil. Neste capítulo 

observamos também a origem da Medida de Segurança, principal legislação, que 

rege os cidadãos mantidos sob custódia nos HCTP’s. 

O segundo capítulo discorre sobre a luta antimanicomial e a reforma 

psiquiátrica, movimentos que tem como objetivo ampliar cada vez mais os direitos 

dos portadores de doença mental. 

No terceiro capítulo são expostas algumas unidades encontradas atualmente 

no Brasil, juntamente com a história do Hospital Colônia, uma unidade de tratamento 

psiquiátrico, hoje já extinta, na qual ocorreram diversas barbaridades. 
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Dentro do quarto capítulo apresentam-se as classificações das diversas 

doenças mentais existentes, assim como suas características. 

O quinto capítulo aborda alguns métodos de tratamentos atuais utilizados nos 

pacientes, em quanto o sexto capítulo trata dos métodos não mais empregados por 

terem sido cientificamente comprovadas sua ineficácia, ou eminente risco a saúde. 

No sétimo capítulo discorre-se sobre a legislação que acerca todas as 

questões referentes aos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, e aos 

pacientes neles tutelados. 

O oitavo capítulo revela que apesar do avanço da medicina e de existir 

legislação específica ainda persistem problemas dentro dos HCTP’s ocasionados 

pela má administração e ineficácia do Estado. 

Por fim o nono capítulo, trata dos casos mais conhecidos e divulgados pela 

mídia de cidadãos que tiveram seus destinos traçados junto aos HCTP’s, pois 

cometeram atos ilícitos em decorrência de seus transtornos mentais. 

Seguem, finalmente, a conclusão e as referências bem como os anexos e 

apêndices. 
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1 CONTEUDO HITÓRICO 

O conteúdo histórico é de grande relevância ao trabalho de conclusão de 

curso, pois o mesmo demonstra as circunstâncias, tais como os fatos relevantes 

para o tema abordado, sendo assim segue abaixo uma introdução ao relato histórico 

com os tópicos mais importantes, considerados pelo grupo, para entendimento do 

mesmo.  

1.1 HISTÓRIA DA DOENÇA MENTAL E DA NECESSIDADE DE 

CRIAÇÃO DE UM LUGAR APROPRIADO PARA O DEVIDO 

TRATAMENTO DA DOENÇA MENTAL 

A compreensão do que é a doença mental, passou por diversas fases dentro 

da história da humanidade. Na antiguidade pré-clássica, as doenças mentais eram 

explicadas como resultados de ações sobrenaturais; a partir de 600 a.C.1, os 

filósofos gregos trouxeram a ideia organicista da loucura e até o começo da Idade 

Média o tratamento oferecido era de apoio e conforto aos doentes mentais. 

No fim da Idade Média até a Idade Moderna ocorreu uma mudança radical 

desses conceitos e o doente mental passou a ser entendido como um possuído pelo 

demônio, dessa forma o tratamento antes humanitário foi mudado para algo 

extremamente desumano como espancamentos, privação de alimentos, tortura 

generalizada e indiscriminada, aprisionamento dos doentes para que os mesmos se 

livrassem dessa “possessão”. 

No século XVII2, já existiam hospitais para aqueles que eram excluídos 

socialmente, como os doentes mentais, criminosos, mendigos, inválidos, portadores 

de doenças venéreas e libertinos. Embora o entendimento da loucura tivesse 

passado do campo mitológico para o âmbito médico, a medicina ainda não tinha 

elementos para defini-la. 

No século XVIII3, surgiu Phillippe Pinel, que era considerado o pai da 

psiquiatria, ele foi reconhecido por libertar os doentes mentais das correntes. Os 

                                             

1Disponível em:  

https://www.ufrgs.br/bioetica/psiqpes.htm acessado dia 30 de janeiro de 2017 

ás 15h32min 

2Disponível em: ibidem; 

3Disponível em: ibidem; 
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asilos foram substituídos por manicômios, estes destinados apenas aos doentes 

mentais. Com isso foram desenvolvidas várias experiências e formas de tratamento 

nos hospitais La Bicêtre e Salpêtrière que se difundiram da França para o resto da 

Europa. 

Segundo Pinel, o tratamento no manicômio deveria ser de reeducação do 

alienado, resultando em respeito às normas e desencorajamento das condutas 

inconvenientes. “A função disciplinadora do manicômio e do médico deve ser 

exercida como um perfeito equilíbrio entre firmeza e gentileza. Mais ainda, a 

permanência demorada do médico em contato com os doentes melhora seu 

conhecimento sobre os sintomas e sobre a evolução da loucura”, afirmava Pinel. 

Mas com o passar do tempo ocorreram mudanças no tratamento moral de 

Pinel e no início do século XIX4, o tratamento dado ao doente era algo distorcido do 

tratamento moral de Pinel e utilizava medidas físicas e higiênicas como duchas, 

banhos frios, chicotadas, máquinas giratórias e sangrias. 

Para os doentes mentais criminosos foi elaborada a medida de segurança 

que prevê que quando uma pessoa comete um ato que coloca bens e valores 

jurídicos fundamentais em risco e no momento da ação ou omissão não possuir 

plenas faculdades mentais, ela, de acordo com art. 26, caput, do Código Penal, “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”. Essa é a chamada Medida de Segurança, que foi feita a partir de 

uma concepção moderna no iluminismo, inicialmente aplicada como forma de 

prevenir as ações dos menores infratores, ébrios habituais ou vagabundos, era uma 

forma de defesa social contra atos antissociais. 

Foi inserida no Código Penal Suíço, onde estabelecia como uma tutela 

individual de pessoas com problemas mentais. No Brasil foi inserida no Código 

Penal de 19405. 

  

                                             

4 Disponível em: ibidem. 

5 Disponível em: 

http://www.viajus.com.br/viajus.php?pagina=artigos&id=3644&idAreaSel=4&seeArt=

yes Acessado dia 30 de janeiro 2017 ás 15h47min 



16 
 

1.2 ORIGEM DO MANICÔMIO CRIMINAL NO MUNDO 

Manicômio criminal nasce da junção da prisão e do manicômio. 

Historicamente a origem do manicômio judiciário nos leva à Inglaterra do século 

XVIII6, quando uma pessoa tentou matar o Rei Jorge III, sendo declarada louca e por 

tanto irresponsável pelo seu ato, e, após isso, absolvida e internada numa seção 

especial do manicômio de Bedlem (SIMONETTI, 2006). Dessa forma, a primeira 

instituição a abrigar loucos criminosos foi o Asilo de Bedlem, na Inglaterra, onde em 

17867, foi aberta uma seção especial, que deu origem ao projeto do manicômio 

criminal tido como estabelecimento destinado unicamente à internação dos loucos 

criminosos. Outras seções para a mesma classe de pessoas foram criadas dentro 

dos vários asilos espalhados pelo país. 

Diante deste cenário, foi justamente a Inglaterra o primeiro país a aplicar leis 

para tal finalidade, especificando as categorias de pessoas e os procedimentos a 

serem realizados nas mesmas. 

Com a diferença de quase um século da primeira experiência realizada na 

Inglaterra voltada aos loucos criminosos, outros países da Europa passam a adotar 

providências no mesmo sentido. E posteriormente todo o mundo. 

 

.3 ORIGEM DO MANICÔMIO JUDICIÁRIO NO BRASIL 

Os hospitais específicos para acolher os doentes mentais infratores foram 

implantados no Brasil a partir da segunda década do século XX inicialmente 

denominada de manicômios judiciários. Antes da sua instituição ocorreu uma 

discussão para definir qual seria o melhor local para acomodar as pessoas que eram 

consideradas loucas e criminosas. Como informa Carrara (1998), Dr. Moura e 

Câmara, diretor do Hospício D. Pedro II, em 18708, indicava a necessidade de 

separar os loucos agitados e perigosos, levando em consideração que 

representavam uma dificuldade para a medicalização completa do asilo, por 

exigirem práticas violentas e repressivas. Juliano Moreira, diretor do Hospício 

                                             

6 Disponível em: 

http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/latina/cerqueir/cap1.htm  

Acessado dia 15 de novembro 2016 ás 13h36min 

7 Disponível em: ibidem; 

8 Disponível em: ibidem; 
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Nacional no ano de 19209, acreditava que os criminosos loucos não deveriam estar 

instalados naquela instituição, mas numa "prisão de caráter especial, prisão e 

manicômio ao mesmo tempo" (CARRARA, 1998, p. 193). Dessa forma a criação de 

um manicômio judiciário no país foi feita a partir de ambiguidade, pois fica a dúvida 

se a instituição é uma prisão ou um hospital. 

Definia-se, assim, uma nova categoria, a dos "loucos-criminosos", que não 

mais seriam enviados ao Hospício Dom Pedro II. Deu-se início a compreensão da 

necessidade de construir uma nova instituição para acolher estas pessoas, no 

mesmo sentido daquela adotada pelos países da Europa. Antes desse novo espaço 

ser constituído, os loucos criminosos eram encaminhados às Casas de Correção ou 

recolhidos pelos Asilos, onde eram mantidos em alas específicas, destinadas aos 

loucos furiosos (JACOBINA, 1982). Durante esse trajeto, evidencia-se o Decreto nº 

1.132, de 22 de dezembro de 190310, que recomendava que fossem criadas seções 

especiais para loucos infratores nos manicômios estaduais (DELGADO, 1992). Esse 

Decreto determinou normas para a internação dos "alienados", sendo que o seu 

artigo 10 previa: "é proibido manter alienados em cadeias públicas ou entre 

criminosos". E o artigo 11 explicitava que "enquanto não possuírem os Estados 

manicômios criminais, os alienados delinquentes e os condenados alienados 

somente poderão permanecer em asilos públicos nos pavilhões que especialmente 

se lhes reservem". É a partir desse Decreto que a construção de manicômios 

judiciários passa a ser proposta oficial (CARRARA, 1998), sendo que cada Estado 

devia reunir recursos para tal fim. Essa ideia foi reafirmada pelo Decreto nº 5.148A, 

de 10 de janeiro de 192711, nos seus artigos 7º e 8º (MATTOS, 1999). Depois deste 

decreto, foi instalada no Hospício Nacional de Alienados uma enfermaria destinada à 

internação dos alienados delinquentes e à observação dos acusados suspeitos de 

alienação mental. Dessa forma surgiu a Seção Lombroso, uma seção especial de 

segurança que funcionava com inúmeros problemas, e que foi extinta com a criação 

do Manicômio Judiciário do Rio de Janeiro (DELGADO, 1992; PERES, 1997; 

                                             

9  Disponível em: ibidem; 

10 Disponível em: ibidem; 

11 Disponível em: ibidem; 
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PIEDADE JÚNIOR, 2002). O primeiro manicômio judiciário do Brasil e da América 

Latina foi inaugurado na cidade do Rio de Janeiro, no dia 30 de maio de 192112. 

Neste ano foi promulgado o Decreto nº. 14.831, de 25 de maio de 192113, que 

aprova o regulamento do manicômio judiciário, e, no seu artigo 1º dispunha: O 

Manicômio Judiciário é uma dependência da Assistência a Alienados no Distrito 

Federal, destinada a internação: 

I Dos condenados que achando-se recolhidos às prisões federais, 

apresentam sintomas de loucura. 

II Dos acusados que pela mesma razão devam ser submetidos a observação 

especial ou tratamento. 

III Dos delinquentes isentos de responsabilidades por motivo de afecção 

mental (código penal, art. 29) quando a critério do juiz assim o exija a segurança 

pública. 

Foram criados mais manicômios judiciários em outros estados do país ao 

longo do século XX, como o de Barbacena, em Minas Gerais, no ano de 192914 

(JACOBINA, 1982), e, em 31 de dezembro de 193315 foi inaugurado o manicômio 

judiciário de São Paulo, intitulado de Franco da Rocha, um dos psiquiatras que 

incentivou um sistema de manicômios judiciários para os loucos criminosos. Dessa 

forma, o manicômio judiciário passou a ser restrito às pessoas com transtornos 

mentais que cometeram crime, não podendo atender a comunidade em geral, como 

os demais hospitais psiquiátricos. 

  

                                             

12 Disponível em: ibidem; 

13 Disponível em: ibidem; 

14 Disponível em: ibidem; 

15 Disponível em: ibidem. 
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2 LUTA ANTIMANICOMIAL E REFORMA PSIQUIÁTRICA 

Ao acompanharmos o conteúdo histórico exposto no inicio deste trabalho 

podemos perceber que a compreensão da doença mental já passou por diversas 

fazes e Phillippe Pinel16 foi o responsável por uma das melhores fazes, pois ele 

libertou os “loucos” das correntes e propôs um tratamento baseando-se 

principalmente na reeducação dos alienados, no respeito às normas e no 

desencorajamento de qualquer conduta inconveniente. Para Pinel, o médico e o 

manicômio tinham uma função disciplinadora que deviam ser exercidas com firmeza, 

mas ao mesmo tempo com gentileza. 

Com o passar do tempo o tratamento de Pinel, foi distorcido restando apenas 

o caráter disciplinador, mas empregando tratamentos totalmente avessos as ideias 

de tratamento moral dele. 

Aos poucos, houve o avanço das teorias organicistas, que passa a considerar 

a doença moral também como uma doença orgânica. Porém, as técnicas de 

tratamento utilizadas pelos organicistas eram as mesmas usadas pelos adeptos do 

tratamento moral, ou seja, mesmo com uma percepção diferente sobre a loucura, 

advinda de descobertas experimentais da neurofisiologia e da neuroanatomia, a 

subordinação do louco permanece e adentra o século XX. 

A datar da segunda metade do século XX, impulsionada em especial por 

Franco Basaglia, psiquiatra italiano, tem inicio uma radical crítica e modificação do 

saber, das instituições psiquiátricas e do tratamento. Esse movimento origina-se na 

Itália, mas repercute em todo o mundo e muito particularmente no Brasil. 

Nesse sentido dá-se inicio ao movimento da Luta Antimanicomial que 

desponta profundamente assinalado pela ideia de resgate da cidadania dos que 

carregam transtornos mentais e de defesa dos direitos humanos. 

Junto a essa luta, surge o movimento da Reforma Psiquiátrica que, tem o 

intuito maior do que apenas denunciar os manicômios como instituições violentas, 

mas também propõe a estruturação de uma rede de serviços e estratégias territoriais 

e comunitárias, tendo como base a solidariedade, inclusão e liberdade. 

                                             

16 Disponível em: 

http://www.ccms.saude.gov.br/VPC/reforma.html 

Acessado dia 28 de maio de 2017 ás 14:30min. 
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No Brasil, este movimento tem inicio no final da década de 70 através da 

mobilização dos familiares de pacientes com transtornos mentais e de profissionais 

da saúde mental. O mesmo insere-se no contexto da mobilização político-social e de 

redemocratização do país que ocorre na época. 

Houve também importantes acontecimentos como a revisão legislativa 

proposta pelo então Deputado Paulo Delgado por meio do projeto de lei nº 3.657 e a 

intervenção e o fechamento da Clínica Anchieta, em Santos/SP, ambos ocorridos 

em 1989, que impulsionaram a Reforma Psiquiátrica Brasileira. 

O Brasil, em 1990 torna-se signatário da Declaração de Caracas a que 

propõe uma reestruturação da assistência psiquiátrica, e, em 2001, é aprovada a Lei 

Federal 10.216 que trata da proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redirecionando assim o modelo assistencial em saúde mental. 

Dessa lei deriva a Política de Saúde Mental que, basicamente, tem o intuito 

de garantir o cuidado ao paciente portador de transtorno mental em serviços que 

substituam os hospitais psiquiátricos, alterando assim a lógica de internações de 

longa duração que tratam o paciente isolando-o do convívio com a família e com a 

sociedade como um todo. 

A Política de Saúde Mental no Brasil promove uma redução programada de 

leitos psiquiátricos de longa permanência, incentivando assim que as internações 

psiquiátricas, quando necessárias, sejam feitas no âmbito dos hospitais gerais e que 

tenham curta duração. Além do mais, essa política objetiva à constituição de uma 

rede de dispositivos diferenciados que propiciem a desinstitucionalização de 

pacientes de longa permanência em hospitais psiquiátricos, a atenção ao doente 

mental no seu território, e ainda, ações que colaborem com a reabilitação 

psicossocial por meio da inserção pelo trabalho, do lazer e da cultura. 
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3 HOSPITAIS DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO 

PSIQUIÁTRICO NO BRASIL  

No Brasil, durante o ano de 201117, decretaram que existem 26 

estabelecimentos de custódia e tratamento psiquiátrico, formados por 23 Hospitais 

de Custódia e tratamento psiquiátrico (HCTP).  

Em São Paulo, O HCTP de Franco da Rocha é usado como modelo de 

administração. O site da Secretaria da Administração Penitenciária afirma: “A 

infraestrutura de atendimento aos pacientes é um ponto levado muito a sério pela 

diretoria; para tanto, na unidade eles são assistidos por dois psicólogos, quatro 

assistentes sociais, quinze auxiliares de enfermagem – que se revezam em plantões 

– uma enfermeira e oito médicos psiquiatras, sendo que há sempre um de plantão 

no consultório e o atendimento pode ser feito a qualquer hora do dia ou da noite, 

sempre que há necessidade; além disso o corpo funcional é composto por agentes 

de segurança penitenciária que recebem treinamento diferenciado e específico para 

lidar com os pacientes, o que contribui no processo de ressocialização.”  

Lá, eles visam muito à manutenção interna e externa do local, que muitas 

vezes é feita pelos próprios pacientes, também como forma de ressocialização. A 

proximidade deles com a natureza é grande. Muitos animais como saguis, esquilos, 

entres outros habitam nos quintais e peculiaridades do local. Eles visam também à 

higiene e a limpeza, por isso não é permitido se alimentar dentro dos alojamentos. 

“Se o paciente tem um mínimo de amparo da família, aqui ele encontra grandes 

possibilidades de refazer a vida e retomar seus afazeres na sociedade”, afirma 

Valim, funcionário do local.  

Também em São Paulo, tem a unidade de Taubaté, muito famosa por alojar 

maníacos famosos e temíveis como Chico Picadinho, Pedrinho Matador, Bandido da 

Luz Vermelha, entre outros. O prédio, que hoje atua como HCTP, antes atuava 

como presidio para adultos e também já foi até um reformatório para jovens e 

adolescentes. Existem várias outras unidades de Hospitais de Custódia no Brasil, 

                                             

17 Disponível em: 

http://www.sap.sp.gov.br/common/noticias/0200-0299/not271.html  

Acessado em 22 de janeiro de 2017 às 14h45min. 
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mas não são muito conhecidas. Como por exemplo, a instituição do Amazonas, da 

Bahia, Espirito Santo, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Sergipe. 

Ambas atuam normalmente todos os dias.  Os antigos manicômios surgiram no 

Brasil há muito tempo. Um dos maiores manicômios brasileiro foi o “Colônia” , em 

Barbacena-MG. No Colônia18, eram utilizados métodos de tortura, como choques.  

Uma jornalista chamada Daniela Arbex fez uma vasta pesquisa sobre o local 

e escreveu livros relatando o que ocorria na Colônia. “Você via as pessoas 

definhando. Isso já é um indício muito forte de que não havia alimentação. Os 

funcionários da época e os próprios pacientes contaram que não havia alimento 

suficiente, que eles passavam fome, que, muitas vezes, havia uma sopa rala”. 

Daniela também descobriu que o esgoto era aberto, e, muitas vezes era ingerido.  

Neste manicômio, as maiorias dos enfermos não dormiam em camas. Eles 

dormiam no capim, abraçados para espantar o frio. Na Colônia existia ainda a 

superlotação. O local foi arquitetado para duzentas pessoas, e residiam lá mais de 

cinco mil. E muitos que passavam por tudo isso, nem possuíam problemas mentais.  

 

3.1 HOLOCAUSTO BRASILEIRO BARBACENA MINAS GERAIS 

Criado em 1903, o Hospital de tratamento psiquiátrico, Colônia (leva este 

nome por ter abrigado atos de crueldade parecidos com os que aconteceram na 

Alemanha nazista, durante a Segunda Guerra Mundial), de Barbacena- Minas 

Gerais viveu uma história de extermínio entre 1930 e 1980.  

Segundo o livro “Holocausto Brasileiro” de Daniela Arbex, cerca de 70% dos 

pacientes não tinham problemas mentais ou sintomas de insanidade. O Hospital foi 

criado para atender pessoas com deficiência mental, mas acabou atendendo 

também gays, alcoólatras, usuários de drogas, prostitutas, negros e outras pessoas 

que não eram bem vistas na sociedade naquela época.  

Lá, os alojados tinham uma rotina desumana. Não tinham camas, muitas 

vezes dormiam no capim, deitavam-se um em cima do outro para se proteger do frio. 

                                             

18 Disponível em: 

http://www.ebc.com.br/cidadania/2015/08/mais-de-60-mil-pessoas-morreram-

no-maior-manicomio-do-brasil  

Acessado em 21 de janeiro de 2017 às 19h55min 
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Acordavam por volta das 5h da manhã e eram enviados para os pátios, onde 

ficavam até 19h, todos os dias. 

“Barbacena é uma cidade muita fria. Até hoje tem temperatura muito baixa 

para os padrões brasileiros. Pessoas eram mantidas nuas nos pátios em total 

ociosidade. Pensa bem que condição sub-humana”, disse a jornalista e escritora, 

Daniela Arbex. 

Além disso, a alimentação na Colônia era precária, o que causou a 

desnutrição e, consequentemente, o desenvolvimento de doenças em vários dos 

pacientes. “Eles tinham uma alimentação muito pobre, de pouca qualidade nutritiva. 

Muitas pessoas passavam fome. Tem histórias de gente que em momento de 

desespero comeu ratos ou pombas vivas. As pessoas acabavam tendo sede e 

bebiam urina ou esgoto porque tinha fossas no pátio. Não tinha nenhuma 

privacidade. Até 1979 era assim, faziam xixi e coco na frente de todo mundo", 

explicou a jornalista.  

O fato dos homens, mulheres e até crianças ficarem pelados o tempo todo 

criava um clima de promiscuidade no manicômio. Há relatos de mulheres que foram 

estupradas por funcionário.  

Além das condições precárias, o hospital de tratamento psiquiátrico chegou a 

ter cinco mil pessoas ao mesmo tempo, enquanto a capacidade original era para 

duzentos pacientes. Nesses períodos de maior lotação, mais de quinze pessoas 

morriam todos os dias. “Não era uma coisa determinada, não existia uma ordem 

(para matar). As coisas foram se banalizando. Um funcionário via que outro fazia tal 

coisa com o paciente e repetia. As pessoas deixaram as coisas acontecerem. Não 

tinha essa coisa de vamos fazer com essa finalidade. Era exatamente por omissão”, 

disse Daniela.  

Mas a morte dava lucro. A autora do livro conta que encontrou registros de 

venda de 1.853 corpos, entre 1969 e 1980, para faculdades de medicina. Cada 

corpo custava em média cinquenta cruzeiros. Se atualizarmos a moeda, vamos 

obter um total de seiscentos mil reais. Depois de algum tempo, o mercado deixou de 

comprar tantos cadáveres. Os funcionários passaram, então, a decompor os corpos 

dos mortos com ácido no pátio da Colônia, diante dos próprios pacientes, para 

comercializar também as ossadas. 

As “atrocidades” no hospício só começaram a 

diminuir quando a reforma psiquiátrica ganhou 
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fôlego em Minas Gerais, em 1979. Hoje, o 

manicômio é mantido pela Fundação Hospitalar do 

Estado de Minas Gerais (FHEMIG) e conta com 

160 pacientes do período em que o local parecia 

mais um “campo de concentração”. Ninguém nunca 

foi punido pelo genocídio.  

Pode se concluir que, com a reforma psiquiátrica, os genocídios e a venda de 

corpos foi paralisada. Hoje, o local funciona normalmente, mas não leva o nome 

“Colonia”, nem atende pessoas que não estejam realmente precisando de uma 

custódia para tratar seus distúrbios mentais.   
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4 METÓDOS DE TRATAMENTO 

Os métodos de tratamento são meios de incentivar a recuperação dos 

pacientes, levando em consideração sua utilização com relação aos Hospitais de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico, atualmente mais humanizados de acordo com a 

legislação vigente. 

4.1 TERAPIA OCUPACIONAL 

O terapeuta ocupacional19 estuda e emprega atividades de trabalho e lazer no 

tratamento de distúrbios físicos ou mentais e de desajustes emocionais e sociais. O 

profissional utiliza tecnologias e atividades diversas para promover a autonomia de 

indivíduos com dificuldade de integrar-se à vida social em razão de problemas 

físicos, mentais ou emocionais. Ele elabora planos de reabilitação e adaptação, 

buscando desenvolver no paciente autoconfiança. Também cria e faz a avaliação de 

atividades físicas, podendo prestar atendimento individual ou em grupo. Seus 

principais campos de trabalho incluem clínicas, casas de repouso, hospitais, 

instituições geriátricas, psiquiátricas e penais, centros de reabilitação, creches e 

empresas. 

 

4.2 TERAPIAS PSIQUIÁTRICAS 

Pesquisa realizada por: Nélio Tombini, psiquiatra do Hospital Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre. 

 

4.3 PSICANÁLISE: 

Para o neurologista austríaco Sigmund Freud (1856-1939) 20, o fundador 

desse ramo terapêutico, nossos sentimentos e ações são guiados por aquilo que fica 

                                             

19 Disponível em: 

 http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/terapia-ocupacional/ Acessado 

Dia 15 de abril de 2017 ás 20h36min. 

20 Disponível em: 

 http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/vida/bem-

estar/noticia/2014/05/conheca-alguns-tipos-de-terapia-e-veja-qual-e-ideal-para-voce-

4490150.html  

Acessado Dia 15 de Abril de 2017 ás 21h09min. 
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registrado em nosso inconsciente, onde são armazenadas as experiências 

emocionais desde o nascimento. A proposta da psicanálise é que o paciente fale 

espontaneamente por meio de uma livre associação de ideias, ou seja, o que ocorrer 

na mente no momento da sessão. Conforme o paciente fala, o psicanalista interpreta 

não somente o que é dito concretamente, mas a relação entre os assuntos 

apresentados e a conexão estabelecida com o analista. É indicada para quem 

deseja identificar a origem de seus medos e angústias, para se conhecer melhor e 

para quem quer amadurecer emocionalmente. As sessões acontecem com a 

frequência de 3 a 4 vezes por semana, em geral com uso do divã, mas não 

obrigatoriamente. Cada sessão dura de 45 a 50 minutos. 

  

4.4 PSICOTERAPIA ANALÍTICA: 

Derivada da Psicanálise, a Psicoterapia Analítica21 também é indicada para 

ajudar o paciente a compreender melhor os seus sentimentos e comportamentos e a 

sua relação com as experiências acumuladas ao longo da vida, porém de forma 

menos aprofundada. As sessões tem normalmente a frequência de um ou dois 

encontros por semana, quase sempre sem o uso do divã — paciente e terapeuta 

ficam sentados frente a frente — e com duração de 45 a 50 minutos. 

 

4.5 TERAPIA BREVE: 

Esta terapia22 se baseia em tratar brevemente um conflito específico que 

esteja acontecendo com o paciente naquele período, ainda que o terapeuta 

identifique muitos outros conflitos e angústias durante as sessões. Ela busca 

resolver problemas pontuais, como sintomas de ansiedade, transtorno de estresse 

pós-traumático, entre outros. Nas consultas, paciente e profissional sentam frente à 

frente, e as sessões tem duração média de 45 minutos. O tratamento dura cerca de 

12 meses. 

 

                                             

21 Disponível em: Ibidem. 

22 Disponível em: Ibidem 
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4.6 TERAPIA DE APOIO: 

Como o nome sugere, este tipo de tratamento23 busca apoiar o paciente, 

reforçando seus aspectos positivos, e não tem como objetivo estudar profundamente 

conflitos inconscientes numa tentativa de mudanças profundas. Ele se orienta para 

mudanças pontuais de comportamento e alívio de sintomas, e é indicada para quem 

não tem estrutura emocional para enfrentar intervenções mais densas, explica Paulo 

Zimmermann, do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da PUCRS. As 

sessões tem duração média de 45 minutos. O tempo de tratamento é variável, 

podendo durar muitos anos ou até a vida toda do paciente. 

 

4.7 PSICOTERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL: 

Desenvolvida nos anos 196024 pelo psicólogo americano Aaron Beck, a 

terapia explora áreas emocionais e sociais que afetam o cotidiano do paciente. É um 

tratamento breve e focal, normalmente indicado para tratar distúrbios como fobias, 

transtorno compulsivo-obsessivo (TOC), dependência química, entre outros. É um 

tipo de psicoterapia mais ativa que envolve um conjunto de técnicas e estratégias 

com a finalidade de mudança de padrões de pensamento e de comportamento. As 

sessões tem duração de 40 a 50 minutos e o tratamento dura poucos meses. 

Com isso podemos identificar alguns dos métodos utilizados para tratamento, 

ressaltando que durante a pesquisa, foi difícil obter resultados mais específicos dos 

tratamentos psiquiátricos, que nos levam a crer que possivelmente são informações 

sigilosas. 

Entre as tantas pesquisas realizadas, foi possível encontrar relatos de 

tratamentos que caíram em desuso, de acordo com Ana Carolina Prado, que 

publicou no site “Super Abril”25 um artigo sobre cinco tratamentos antigos, que não 

são mais utilizados. Que são eles: 

                                             

23 Disponível em: Ibidem 

24 Disponível em: Ibidem 

25 Disponível em: 

 http://super.abril.com.br/blog/superlistas/5-tratamentos-psiquiatricos-bizarros-

que-cairam-em-desuso/ 

 Acessado dia 15 de abril de 2017 ás 21h26min. 
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5 TRATAMENTOS PSIQUIÁTRICOS QUE CAÍRAM EM DESUSO 

Antigamente foram utilizados alguns métodos de tratamento psiquiátricos, que 

atualmente são considerados bizarros. Pois os mesmos continham o intuito de 

torturar, ao em vez de reverter o quadro de um paciente transtornado, a seguir serão 

apresentados alguns métodos que caíram em desuso. 

5.1 INFECÇÃO POR MALÁRIA:  

Nos anos 3026, a sífilis era a maior causa de demência no mundo. E o pior: 

era incurável. Ninguém sabia o que fazer com tanta gente paranoica, violenta e 

incontrolável nos manicômios. Mas aí o médico austríaco Julius Wagner von 

Jauregg observou que, quando essas pessoas contraíam alguma doença que 

provocasse episódios de febre alta e convulsão, a loucura ia embora. O que o doutor 

Julius fez, então? É. Ele colocou o sangue contaminado de um soldado com malária 

em nove pacientes com paresia crônica, a demência que ocorre em um estágio 

avançado da sífilis, para que elas contraíssem febre alta e tivessem convulsões. O 

resultado foi impressionante e até lhe rendeu um Premio Nobel em 1927: ele 

conseguiu recuperação completa em quatro desses pacientes e uma melhora em 

mais dois. “Parece absurdo dar o Prêmio Nobel a alguém que infectava os pacientes 

com a malária, mas o desespero na época era muito grande”, diz Renato Sabbatini, 

neurocientista da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Esse tratamento, 

obviamente, era muito perigoso (você melhorava da loucura, mas ganhava a malária 

de presente) e deixou de ser usado nos anos 60, com a descoberta de antibióticos e 

medicamentos próprios para problemas mentais.  

 

5.2 TERAPIA POR CHOQUE INSULÍNICO: 

Em 192727, o neurologista e psiquiatra polonês Manfred Sakel pesou a mão 

na dose de insulina que aplicou em uma paciente diabética (que era, dizem, uma 

cantora lírica famosa na época) e ela entrou em coma. Mas o que poderia ter sido 

um desastre virou uma bela descoberta: a mulher tinha psicose maníaco-depressiva 

(transtorno bipolar) e obteve uma notável recuperação de suas faculdades mentais. 

Então Sakel descobriu que o tratamento era eficaz para pacientes com vários tipos 

de psicoses, particularmente a esquizofrenia. “Esta foi uma das mais importantes 

                                             

26 Disponível em: Ibidem 

27 Disponível em: Ibidem 
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contribuições jamais feitas pela psiquiatria”, diz Sabbatini. A técnica passou a ser 

usada em todo o mundo, mas o entusiasmo inicial diminuiu depois que estudos 

mostraram que a melhora era, na maioria das vezes, temporária. Sem contar, é 

claro, que era extremamente perigoso. Assim, esse tratamento também caiu em 

desuso após a descoberta de medicamentos mais adequados. 

 

5.3 TREPANAÇÃO: 

Achados arqueológicos mostram que a trepanação28, cirurgia em que era 

aberto um buraco (geralmente de 2,5cm a 3,5 cm de diâmetro) no crânio das 

pessoas, já era feita em várias partes do mundo 40 mil anos atrás. A cirurgia era 

realizada em rituais religiosos para liberar a pessoa de demônios e espíritos ruins. 

Só que, antigamente, esse pessoal supostamente possuído pelo demo era, na 

verdade, vítima de doenças mentais. Por isso, até hoje, o método é realizado por 

algumas tribos da África e da Oceania para fins rituais, e em alguns centros 

modernos de neurologia para aliviar a pressão intracraniana em caso de fortes 

pancadas na cabeça, por exemplo. Mas não só. “Se esse procedimento for feito por 

algum outro motivo, isso é bizarro e perigoso”, afirma Sabbatini. Mas existem 

organizações hoje que defendem essa técnica “como forma de facilitar o movimento 

do sangue pelo cérebro e melhorar as funções cerebrais que são mais importantes 

do que nunca para se adaptar a um mundo em cada vez mais rápida evolução”. Isso 

é o que diz o site de um grupo internacional em defesa da trepanação, que defende 

que qualquer pessoa que deseje melhorar suas funções mentais e sua qualidade de 

vida deve poder realizar o procedimento. 

Os cirurgiões americanos Walter Freeman e James Watts, que aperfeiçoaram 

a técnica da lobotomia. 

 

5.4 LOBOTOMIA: 

A trepanação deu origem a outro procedimento macabro: a lobotomia29, 

incisão pequena para separar o feixe de fibras do lobo pré-frontal do resto do 

cérebro. Como isso provoca o desligamento na parte das emoções, pessoas 

agitadas se acalmavam como se tivessem tomado tranquilizantes. Essa técnica, 

                                             

28 Disponível em: Ibidem 

29 Disponível em: Ibidem 
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criada pelo neurologista português Antônio Egas Moniz, foi realizada pela primeira 

vez em 1935 e também lhe rendeu um Nobel, em 1949. Os resultados foram tão 

bons, que a lobotomia começou a ser usada em vários países como uma tentativa 

de reduzir psicose e depressão severa ou comportamento violento em pacientes que 

não podiam ser tratados com qualquer outro meio (na ocasião, não havia muitos). O 

problema é que a técnica, que deveria ser o último recurso, passou a ser usada 

maciçamente nos manicômios para controlar comportamentos indesejáveis – 

inclusive em crianças agitadas e adolescentes rebeldes. Entre os anos de 1945 e 

1956, mais de 50.000 pessoas foram sujeitas a lobotomia no mundo inteiro. E os 

efeitos colaterais eram horríveis: a pessoa virava um vegetal – sem emoções, 

apáticas para tudo. Com o aparecimento de drogas efetivas contra ansiedade, 

depressão e psicoses, nos anos 50, e com a evidência de seu abuso difundido e 

efeitos colaterais, a lobotomia foi deixando de ser usada. 

 

5.5 MESMERISMO: 

O médico austríaco Franz Anton Mesmer acreditava ser possível aliviar 

sintomas clínicos e psicológicos passando imãs30 sobre o corpo de seus pacientes – 

procedimento conhecido como mesmerismo. “Mesmer acreditava que os fluidos do 

corpo eram magnetizados e que muitas doenças físicas e mentais eram causadas 

pelo desalinhamento desses fluidos. Ele também achava que era possível obter os 

mesmos resultados sem os ímãs, passando apenas as mãos sobre o corpo do 

paciente”, explica o professor de psicologia Renato Sampaio Lima, da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS). Ahhh, o poder da sugestão. Era tudo picaretagem. Ou 

efeito placebo, para ser mais exato. Esta arte de cura disseminou-se entre outros 

praticantes no século XVIII e chegou aos Estados Unidos no início do século XIX. 

Mesmer foi expulso de vários países e cidades porque não conseguiu provar a 

eficiência do seu método, mas ganhava uma grana dos crédulos. “Em todos os 

lugares em que ele foi, a comunidade médica o repudiou. Ele pegava madames com 

doenças psicossomáticas leves, fáceis de tratar com placebo, e baseava o seu 

prestigio nesse efeito”, completa Sabbatini. O suposto sucesso não dependia das 

técnicas usadas, mas no seu poder de persuasão. Após muitas críticas, a prática do 

mesmerismo caiu em desuso no início do século XX. 

                                             

30 Disponível em: Ibidem 



31 
 

6 LEGISLAÇÃO 

Legislação é um conjunto de leis e normas, que visam regulamentar 

determinada matéria ou ciência, com o intuito de organizar e guiar a sociedade.  

Contribuindo para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, a 

legislação será a base de apoio para o tema abordado, com sua aplicação devida de 

acordo com seus respectivos artigos e códigos. 

6.1 REFORMA PISQUIÁTRICA NO BRASIL  

Desde os tempos primitivos há registros da loucura em nossa sociedade, na 

maioria das vezes essas pessoas eram vítimas da ignorância e do preconceito que 

vinha até mesmo de seus familiares. Durante o renascimento diversas vezes a 

necessidade de um estudo que tivesse consequência um tratamento foi confundido 

com “ocorrências sobrenaturais, que precisava de intervenções religiosas”. O 

avanço com o passar do tempo foi imenso, o reconhecimento da psiquiatria e da 

psicologia é um dos exemplos que podemos citar, mas apesar da grande Reforma 

Psiquiátrica que aconteceu no Brasil, ainda é possível se afirmar que estamos 

passando por adaptações. Grandes movimentos foram necessários para que se 

fosse dada a devida atenção as pessoas que sofrem com disfunções e distúrbios 

mentais. Um dos representantes legítimos dessa reforma foi o Movimento 

Antimanicomial que teve início em 198731, foi uma luta que pressionou autoridades e 

a própria sociedade a tratar os doentes mentais como pessoas portadoras direitos, 

porém apesar dos avanços, ainda se prevalecia a ideia de que essas pessoas 

tinham de ser isoladas e excluídas do convívio social, fato que deixava cada vez 

mais evidente o abandono e o descaso aos loucos.  A falta de recursos e de um 

tratamento adequado fez com que diversos profissionais da psiquiatria e da 

psicologia participassem desse movimento, e foi junto ao Ministério da Saúde que 

importantes conquistas foram alcançadas. Uma das mais importantes foi a 
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aprovação da Lei 10.21632 de Abril de 2001, que é a lei que define o direito das 

pessoas portadoras de transtornos mentais e modela a assistência à saúde mental.  

Foi assim que o Brasil passou a ser um dos países modelo, mesmo tendo 

muito a ser feito, somos um dos poucos que possuem uma legislação especifica 

para pessoas com distúrbios. No entanto em contrapartida estamos estagnados, 

após a reforma não tivemos maiores conquistas, atualmente os Hospitais de 

Custódias são encarregados de oferecer asilo aos inimputáveis e para aqueles que 

não oferecem riscos a sociedade é mantido em convívio social.  

 

6.2  DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 

Tratando- se de HCTP (Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico), os 

Direitos Humanos se torna um tema pertinente, uma vez que estando sob custódia 

do Estado, os pacientes que cumprem, medida de segurança devem ter seus 

direitos resguardados. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um marco 

de nossa história, aconteceu em Paris em uma Assembleia geral convocada pela 

ONU (organização das nações unidas), onde contou com a participação de 

representantes de diversos países. Essa declaração deu origem a um documento 

que trata dos direitos fundamentais do homem, estando entre eles direitos e 

deveres33. 

 No início muitos países mostraram uma certa resistência em assinar o 

acordo, tanto que até hoje alguns países não tem os direitos humanos como parte 

de sua legislação. Esse documento foi criado para que cada pessoa do planeta 

tivesse seus direitos civis e políticos resguardados. Mas infelizmente essa 

declaração não pode ser imposta aos países enquanto Estado, pois cada um possui 

uma legislação própria34.   
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• ARTIGO 3. º Todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade 

e à segurança pessoal. 

• ARTIGO 5° Ninguém será submetido a tortura nem a punição 

ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes35. 

 

Na pratica muitas vezes esses direitos não são cumpridos adequadamente, 

observa-se ainda uma falta de incentivos e fiscalização por parte do governo e 

secretárias encarregadas. Os HCTPs são exemplos, é muito recorrente denúncias 

de maus tratos e tratamentos desumanos, fato que atinge diretamente Os Direitos 

Humanos. 

 

6.3 MEDIDA DE SEGURANÇA 

Os primeiros indícios da medida de segurança surgiram na Roma antiga, 

onde prematuramente já eram previstos a afastabilidade de pessoas que 

oferecessem risco a sociedade. É aplicada a sentenciados inimputáveis, e tem como 

objetivo a proteção da sociedade e o tratamento do paciente que sofre com 

disfunções mentais.  

 

Diz o Art. 2636 do Código Penal Brasileiro: 

“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”. 
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Caracterizada por ser um regime obrigatório sua aplicação é calculada na 

periculosidade do indivíduo, que é comprovado através de laudos e pericias 

medicas. O prazo mínimo da medida de segurança é de um ano e é definida pelo 

juiz, ela não possui prazo máximo de duração, mas entende-se que deve durar 

enquanto tiver necessidade ou até que se termine o tratamento. A legislação 

brasileira conta com duas espécies de medidas de segurança como determina o art. 

9637 do Código Penal, uma é o tratamento ambulatorial e a outra e a outra é a 

internação em hospitais de custódia. O tratamento ambulatorial é a medida de 

natureza restritiva aplicada aos indivíduos de baixa periculosidade, onde o juiz 

determina que o paciente comparecerá nos dias determinados ao hospital especifico 

para seguir o tratamento, nessa execução o paciente permanece no convívio social 

e normalmente conta com o apoio de familiares e amigos. Já a internação em 

hospitais de custódia é medida de natureza detentiva e é cumprida em um HCTPs 

ou em sua falta, será determinado um local adequado. Geralmente as de natureza 

detentiva só são aplicados a indivíduos que oferecem altos riscos a sociedade e em 

quase todos os casos não contam com o auxílio de familiares e amigos. 

 Pressupostos para a Aplicabilidade da medida de segurança: 

• Prática de fato definido como crime -  o delito praticado pelo 

inimputável ou semi-inimputável tem que estar categorizado no 

Código Penal como crime.  

• Periculosidade do agente -  para ser aplicada a medida de segurança, 

o indivíduo tem que apresentar um grau de periculosidade, ou seja, a 

sua permanência na sociedade tem que apresentar riscos a mesma. 

Essa periculosidade é comprovada através laudos psicológicos  

• Prática de fato típico punível - para o fato ilícito praticado deve haver 

uma punição no Código penal.  

 

A Seção Psicossocial assessora o Juiz da Vara de Execuções Penais no 

acompanhamento das medidas de segurança 

6.4 CÓDIGO PENAL: 

No Brasil é utilizado o código penal que visa defender os cidadãos e punir 

aqueles que comentem atos ilícitos.  
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A) ESPÉCIES DE MEDIDA DE SEGURANÇA 

Art. 9638. As medidas de segurança são: 

I - Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em 

outro estabelecimento adequado; 

II - Sujeição a tratamento ambulatorial. 

Parágrafo único - Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança 

nem subsiste a que tenha sido imposta. 

‘’ Exclui-se a punição ao agente que comete crimes em 

decorrência de doenças mentais, pois o principal objetivo é a 

recuperação do autor. Na medida em que a legislação 

dispõe previamente qual a modalidade da medida de 

segurança a ser imposta, sem que se faça uma apreciação 

casuística da periculosidade do inimputável, obstaculiza o 

processo de "retorno social" deste. Fabio Roque (Internet, 

2007). 

B) IMPOSIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA PARA INIMPUTÁVEL 

Art. 9739 - 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. 

 

C) PRAZO 

§ 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo 

indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a 

cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos. 

D) 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. 

                                             

38 Disponível em: Ibidem. 

39 Disponível em: 

http://www.tjdft.jus.br/cidadaos/execucoes-penais/vep/informacoes/medidas-

de-seguranca Acessado: Dia 26 de março de 2017 ás 16h00min. 

 



36 
 

“Comprovado a incapacidade de ser punido pelo delito, o 

agente é submetido à internação para que possa retornar a 

sociedade sem oferecer a risco a si e a outros. O parâmetro 

adequado em se tratando de medida de segurança há de ser 

a situação subjetiva do agente, ou seja, o mal psíquico de 

que padeça e a situação de periculosidade que ostente, não 

se podendo buscar quantificar o tempo de medida de 

segurança a ser cumprida com base no delito cometido” 

Orlando Francine Neto (Atualidades sobre as medidas de 

segurança, 2005). 

É importante a realização da pericia médica regularmente, para que se tenha 

um monitoramento de como está o estado psíquico do agente. Pois a perícia medica 

torna-se responsável pela internação do agente, pela liberação ou por mantê-lo sob 

custódia por mais um determinado período.  

 

E) DESINTERNAÇÃO OU LIBERAÇÃO CONDICIONAL 

§ 3º - A desinternação, ou a liberação, será sempre condicional devendo ser 

restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 (um) ano, 

pratica fato indicativo de persistência 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. 

“Existe a previsão de um acompanhamento daquele que foi 

submetido à Medida de Segurança, após a alta ou liberação 

do tratamento. Pelo prazo superveniente de 1 (um) ano o 

submetido à medida não poderá praticar ato indicativo de 

persistência de sua periculosidade, sob pena de regredir à 

situação anterior.” (BRITO, 2006, p. 298). 

É fundamental o acompanhamento do agente em um tratamento ambulatorial 

no período de um ano após a desinternação para que ocorra um controle da 

existência de pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade. 
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F) SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDA DE SEGURANÇA PARA O 

SEMI-IMPUTÁVEL 

Art. 9840 - Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código e 

necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de 

liberdade pode ser substituída pela internação, ou tratamento ambulatorial, pelo 

prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do artigo anterior e respectivos 

§§ 1º a 4º. 

“Evidente o fato de que o agente não tem total capacidade 

de compreender seus atos ilícitos, é submetido ao 

tratamento ambulatorial para sua total recuperação.” 

(LUANA DIAS, 2017). 

O agente semi-imputável por não ter total capacidade de compreender seus 

atos ilícitos, deve ter o devido tratamento para que possa retornar a sociedade sem 

oferecer a risco a si e a outros. 

 

G) DIREITOS DO INTERNADO 

Art. 9941 - O internado será recolhido a estabelecimento dotado de 

características hospitalares e será submetido a tratamento. 

Com o advento da reforma no Código Penal, no ano de 1984, passou-se a 

admitir, em nosso ordenamento jurídico, o sistema vicariante, que consiste na 

impossibilidade de o Juiz aplicar, cumulativamente, ao sentenciado, uma pena 

privativa de liberdade e uma medida de segurança. Assim, expungiu-se, do nosso 

ordenamento o sistema do duplo binário. 

“O inimputável ou semi-inimputável deve ser recolhido ao 

hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, para que a 

sua integridade física e psicológica venha ser resguardada 

de maneira que se possa alcançar tratamento eficiente ou a 

cura do doente” (JurisWay, 2013). 
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Deve se preservar os direitos do internado de ser submetido ao devido 

tratamento que resguarde sua integridade física e psicológica. 

 

6.5 LEP - LEI DE EXECUÇÃO PENAL 

TÍTULO VI 

DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este capítulo trata especificamente da aplicação das leis aos pacientes que 

se enquadram á medida de segurança, citando desde a orientação á execução da 

penalidade para os mesmos. 

Para um melhor entendimento das leis específicas da medida de segurança, 

anexamos na parte final do artigo de conclusão de curso, o capítulo completo junto 

de suas disposições gerais.  

Ressaltando alguns artigos e suas respectivas conclusões: 

Art. 17242 - Ninguém será internado em Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico, ou submetido a tratamento ambulatorial, para cumprimento de medida 

de segurança, sem a guia expedida pela autoridade judiciária. 

Art. 173 - A guia de internamento ou de tratamento ambulatorial, extraída pelo 

escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a subscreverá com o juiz, será 

remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá: 

I - A qualificação do agente e o número do registro geral do órgão oficial de 

identificação; 

II - O inteiro teor da denúncia e da sentença que tiver aplicado a medida de 

segurança, bem como a certidão do trânsito em julgado; 

Ill - a data em que terminará o prazo mínimo de internação, ou do tratamento 

ambulatorial; 

IV - Outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado 

tratamento ou internamento. 
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§ 1º - Ao Ministério Público será dada ciência da guia de recolhimento e de 

sujeição a tratamento. 

§ 2º - A guia será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao 

prazo de execução. 

Art. 174 - Aplicar-se-á, na execução da medida de segurança, naquilo que 

couber, o disposto nos arts. 8º e 9º desta Lei. 

É de suma importância considerar o artigo 172 e 173, que trata das condições 

que indicam a necessidade da internação do paciente, onde deve se diagnosticar o 

distúrbio através de laudos médicos (caráter público ou privado) para iniciar o 

tratamento, e expedir a guia judicial para o Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico. 

 

CAPÍTULO I I 

DA CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE 

Este capítulo trata da cessação da periculosidade dos pacientes que se 

enquadram a medida de segurança e suas devidas orientações. 

Ressaltando alguns artigos e suas respectivas conclusões: 

O Artigo 175 trata da cessação da periculosidade, ou seja, avaliará o risco de 

violência que o cidadão oferece à sociedade, fornecendo elementos para o Sistema 

Judiciário cessar ou não sua periculosidade. A partir disso existem requisitos á 

serem observados, de acordo com o CP: 

Art. 17543 - 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 mínima 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; 
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III - juntado aos autos o relatório ou realizadas as diligências, serão ouvidos, 

sucessivamente, 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; 

Vl - 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. 

Sobre o prazo mínimo de duração da Medida de Segurança, o Juíz da 

Execução penal levará em consideração o Art. 17644 que diz: 

 - Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da 

medida de segurança, poderá o juiz da execução, diante de requerimento 

fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor, 

ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade, procedendo-

se nos termos do artigo anterior. 

Levando em consideração o Art. 177 que narra que nos exames sucessivos 

para verificar-se a cessação da periculosidade, observar-se-á, no que lhes for 

aplicável, o disposto no artigo anterior. 

Por fim deve-se obedecer ao princípio da jurisdicionalidade, pois a medida de 

segurança é aplicada por meio e providência jurisdicional.  

“Há na imposição dela restrição a bens jurídicos, inclusive a liberdade de 

locomoção, impossível de ser inserida em medida administrativa.” (MIRABETE, Júlio 

Fabbrini). “Execução penal”. “(9ºedição São Paulo: Atlas, 2006, p.611)”. 

Em relação à sobredita limitação do poder estatal, note-se, v.g., o que 

preconiza a Lei Maior, em seu art. 5º, XLVII,45 no sentido que de não haverá penas 

“de caráter perpétuo”, bem como o art. 75 do CP, dispondo que “o tempo de 
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cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 (trinta) 

anos”. 

A mens legis é clara: o cerceamento da liberdade da pessoa 

nunca será por tempo ilimitado, o que constitui pressuposto 

de índole constitucional que deve nortear todo o 

ordenamento, eis que decorrente do superprincípio da 

“dignidade da pessoa humana”, insculpido no art. 1º, III,46 da 

Lei Maior, e elevado à categoria de fundamento da 

República. 

Assim, não é necessário mais do que um simples raciocínio lógico-jurídico 

para se chegar à conclusão de que a medida de segurança não deve ser perpétua. 

Ressaltando que o exame pode ser realizado por particulares, ou  o próprio 

ministério público. 

Art. 17847 - Nas hipóteses de desinternação ou de liberação (art. 97, § 3º, do 

Código Penal), aplicar-se-á o disposto nos art.. 132 e 133 desta Lei. 

Art. 179 - Transitada em julgado a sentença, o juiz expedirá ordem para a 

desinformação ou a liberação. 

Finalizando o Capítulo II , sem esquecer dos artigos 178 e 179, que trata das 

hipóteses de liberação ou alta, desde que se comprove através dos laudos médicos 

e periciais, que não são riscos para a sociedade. Transitará em julgado e o Juiz 

expedirá a liberação. 

 

6.6 LEI ANTIMANICOMIAL 

Lei no 10.21648, de 6 de abril de 2001   

“Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 

mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental” 
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Este artigo terá como suporte a lei antimanicomial que trata diretamente dos 

pacientes de Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP), pois trata de 

modo geral o assunto, abordando as orientações mediante lei e execução do 

mesmo. 

Art. 1049 - Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno 

mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de 

discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, 

nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo 

de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra. 

Ou seja, deverá ser acolhida mediante á comprovação do transtorno mental, 

independente do seu gênero. 

O Artigo 20 trata de todos os direitos fundamentais que os pacientes terão: 

- Art. 20 - 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: Ver 

tópico: 

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;  

IX - Ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde 

mental. 

O artigo 30 nos diz claramente á quem cabe a inteira responsabilidade de 

cuidar e tratar dos pacientes que sofrem de determinado transtorno mental, no qual 

deve ser internado, Cabe ao Estado. 

Art. 30 - É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de 

saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de 

                                             

49 Fonte principal: (Brasília, 6 de abril de 2001; 180º da Independência e 113º 

da República).FERNANDO HENRIQUE CARDOSO; Jose Gregori; José Serra. 
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transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual 

será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as 

instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de 

transtornos mentais.  

O artigo 40 é utilizado para que antes de qualquer medida de internação para 

o tratamento psiquiátrico, os pacientes tenham passado por todo processo de 

tratamento anterior á internação como ter passado por consultas, medicações e até 

possíveis tratamentos comuns, ou seja, a custódia é a ultima medida a se tomar. 

Art. 40 A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada 

quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes. 

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do 

paciente em seu meio.  

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a 

oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo 

serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e 

outros. 

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais 

em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos 

recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos 

enumerados no parágrafo único do art. 20. 

No artigo 50 podemos identificar a atuação do Pode Executivo, quando a 

situação do paciente se depara com a questão do tempo de internação, onde o 

mesmo será assistido por uma autoridade sanitária competente, para constatar se o 

mesmo deve continuar o tratamento ou se poderá receber alta. 

Art. 50 - O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se 

caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro 

clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta 

planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade 

sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, 

assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário. 

O Artigo 60 por sua vez trata da internação, que pode ocorrer mediante 

circunstancias diferentes e previstas em lei. 

- Art. 60 - A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo 

médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 
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Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação 

psiquiátrica:  

I - Internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;  

II - Internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário 

e a pedido de terceiro;  

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. 

O Artigo 70 e 80 tratam da Internação Voluntária, levando em consideração 

que o mesmo deve cumprir o contrato feito, mediante alta por meio de uma 

solicitação escrita ou alta médica. 

Art. 70 - A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou que a 

consente, deve assinar, no momento da admissão, uma declaração de que optou 

por esse regime de tratamento. 

Parágrafo único. O término da internação voluntária dar-se-á por solicitação 

escrita do paciente ou por determinação do médico assistente.  

Art. 80 - A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por 

médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado 

onde se localize o estabelecimento.  

§ 1º A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas 

horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do 

estabelecimento no qual tenha ocorrido devendo esse mesmo procedimento ser 

adotado quando da respectiva alta.  

§ 2º O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do 

familiar, ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável 

pelo tratamento. 

O artigo 90 nos diz sobre a Internação compulsória, onde será analisado o 

hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, desde o internado aos funcionários, 

essa função cabe ao Juiz competente.   

Art. 9050 - A internação compulsória é determinada, de acordo com a 

legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de 

segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais 

internados e funcionários. 

                                             

50 Disponível em: ibidem; 
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Existe ainda 4 artigos complementares da lei antimanicomial, que poderá ser 

consultada em anexo nas ultimas páginas deste artigo. 

 

 

6.7 LEI 10.708 

A Lei Federal 10.708 de 31 de julho de 2003, referente ao Programa De Volta 

para Casa foi instituída e assinada pelo Presidente Lula e dispõe sobre a 

regulamentação do auxílio-reabilitação psicossocial, que ajuda pacientes que 

permaneceram em extensas internações psiquiátricas. 

O De Volta para Casa atende ao disposto na Lei 10.216 que determina que os 

pacientes internados a um longo tempo ou que se caracterizem em situações de 

grave dependência institucional, sejam objeto de política específica de alta planejada 

e reabilitação psicossocial assistida. 

O programa tem parceria com a Caixa Econômica Federal, e conta hoje com 

mais de 260051beneficiários em todo o território Brasil, os quais recebem 

mensalmente em suas próprias contas bancárias o valor de R$240,00. 

Artigos disponíveis em anexo nas últimas páginas deste trabalho. 

  

                                             

51 Disponível em: 

http://www.ccs.saude.gov.br/vpc/programa.html 

Acessado dia 29 de maio de 2017 ás 00:36min. 
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7 A (DES)ESTRUTURA DOS HOSPITAIS DE CUSTÓDIA E 

TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO BRASIL 

 

Nos capítulos anteriores encontram-se informações importantes sobre os 

Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, dentre elas pode-se observar as 

diversas leis responsáveis por manter a ordem e alcançar o objetivo de oferecer um 

tratamento de qualidade ao pacientes tutelados.  

É certo que desde o inicio da humanidade ocorrem problemas no trato dado 

as pessoas portadoras de transtornos metais, sendo que esses indivíduos já foram 

considerados até como se estivessem possuídos, entre outras atrocidades. 

Pressupõe-se que essas barbaridades restringiram-se ao passado, num 

momento em que não havia informações suficientes sobre o modo que deveriam ser 

tratados esses cidadãos e que atualmente temos uma legislação elaborada que os 

proteja. 

Diante desse cenário os HCTP’s são instituições pouco fiscalizadas pela 

sociedade, pois muitos creem que as leis por si só já garantem um bom 

funcionamento do local e outra parcela da sociedade simplesmente não se importa, 

por tratar-se do local que abriga aqueles que são excluídos por não se encaixarem 

no padrão socialmente exigido. 

Reunindo informações e pesquisas sobre o assunto, pode-se perceber que 

lamentavelmente a ineficácia no tratamento dos custodiados ainda persiste, 

independentemente do avanço da medicina e legislação especifica. Existe uma 

carência de recursos humanos como: falta de terapeutas ocupacionais, pedagogos, 

enfermeiros, assistentes sociais e dentistas em muitos HCTPs, em quase metade 

não há advogado e em um deles não há psiquiatra, embora sempre haja psicólogos. 

Metade dos exames de cessação de periculosidade é anual, sendo que em mais de 

70% das vezes é realizado pela própria equipe do estabelecimento. Apenas 8% dos 

internos de HCTP frequentam os Centros de Atenção Psicossocial ou Serviços 

Residenciais Terapêuticos, sendo que destes apenas 14% 52 recebe a bolsa do 

                                             

52 Disponível em:   

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

12822010000100019 Acessado dia 21 de maio de 2017 ás 22h33min. 
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Programa De Volta para Casa, conforme explicitado na dissertação de mestrado da 

psicóloga Ana Cristina Oliveira "O Buraco Negro do Ser: Manicômio do Vazio" - A 

(Des)Estrutura dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico no Brasil.(2009) 

Além das informações contidas na dissertação da psicóloga Ana Cristina 

Oliveira, são facilmente encontradas reportagens que demonstram de forma clara e 

evidente os problemas que ocorrem dentro dos Hospitais de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico. Reportagens disponíveis em anexo. 
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8. CLASSIFICAÇÃO DOS DIVERSOS TRANSTORNOS E 

DOENÇAS MENTAIS 

É de suma importância entender alguns dos fatores que influenciam á 

determinados atos, quando se trata dos distúrbios e transtornos que sofrem esses 

pacientes. 

De acordo com Karina Real Leão – Jus Brasil (artigos medidas de 

segurança\lei da reforma psiquiátrica) publicado em 30 de junho de 2015 ás 

16:02min53. 

 

8.1 OLIGOFRENIA 

A oligofrenia engloba vários estados mórbidos de parada do desenvolvimento 

mental, decorrentes de natureza inata ou consequentes de causas patológicas que 

atuaram nos primeiros anos de vida, mas antes que se desse a evolução das 

faculdades psíquicas. Neste tipo de doença há insuficiência mental. 

Dentro da oligofrenia, podemos subdividir em: idiota (forma mais acentuada- 

equivalente a inteligência de uma criança de até 3 anos de idade), imbecilidade (que 

está entre o idiota e o débil mental- equivalente a inteligência de uma criança de 3 

anos até 7 anos de idade) e a debilidade mental (que se apresenta entre a 

imbecilidade e a sanidade mental- equivalente a inteligência de uma criança de 7 

anos até 12 anos de idade). 

O atentado ao pudor e o estupro são muito frequentes nesse tipo de doente 

mental. Os idiotas e imbecis são considerados irresponsáveis, porquanto se 

enquadram no art. 26 do CP e, quanto aos débeis mentais, sua imputabilidade 

criminal dependerá da capacidade de entendimento do caráter criminoso de seus 

atos e de determinar-se de acordo com esse entendimento, ficando enquadrado no 

art. 26 e no seu parágrafo único. 

 

                                             

53 Disponível em: 

 https://karinaarealeao.jusbrasil.com.br/artigos/203374050/das-medidas-de-

seguranca-e-da-lei-da-reforma-psiquiatrica Acessado em 18 de março de 2017 ás 

23:33min. 
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8.2 EPILEPSIA 

A epilepsia é uma disposição psíquica anormal. 

São os momentos de perda do conhecimento que se dão por uma ausência 

(hiato mental). Não se deve entender a epilepsia como uma doença exclusivamente 

convulsiva. A convulsão é apenas um dos sintomas da doença, o qual traduz a 

existência ocasional de uma descarga excessiva e desordenada do tecido nervoso 

sobre os músculos do organismo. A reação epilética é automática e brutal, fazendo 

com que os enfermos acometidos por esta doença tenham um alto grau de 

periculosidade. Em regra, agem sem qualquer tipo de motivo, sem remorso, sem 

premeditação. Agem com ferocidade na execução, tendo amnésia, na 

instantaneidade do fato e na multiplicidade de golpes. Os crimes mais comuns 

cometidos pelos epilépticos são os atos violentos e com agressividade, tais como: 

homicídio, lesão corporal, incêndio etc. De um modo geral, é caso de isenção de 

pena, incurso no art. 26 do CP. 

 

8.3 NEUROSE 

O neurótico não se adapta a realidade, pois regride à infância. Os neuróticos 

raramente se tornam criminosos de direito comum e cometem poucas ações 

delituosas que causam danos efetivos. O neurótico não consegue controlar seus 

impulsos, aceitando-os conscientemente e com livre atuação. Como eles sofrem de 

certo defeito de inibição de seus atos, não há dúvida de que os mesmos se 

enquadram perfeitamente no parágrafo único do art. 26, do Código Penal. 

 

8.4 PSICOPATIA 

Há um distúrbio que se manifesta no campo emotivo e no campo da 

personalidade. Os psicopatas não possuem escrúpulos, são instáveis e hostis ao 

meio. Possuem padrão intelectual médio ou elevado. Os psicopatas autênticos são 

desprovidos de qualquer sentimento ético e social, não tendo qualquer 

arrependimento e remorso pelas infrações cometidas. Os psicopatas estão entre o 

limite da doença mental e da normalidade psíquica, eis que estes indivíduos têm a 

compreensão da criminalidade de seus atos, não se enquadrando no art. 26 do 

Código Penal, mas sim no parágrafo único do mesmo. Todavia, se houver dúvida 

quanto à ausência dessas faculdades, e se for total a incapacidade desse doente em 

conhecer o caráter criminoso de seu ato, aplica-se o caput do Código Penal. 
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8.5 PSICOSES (ESQUIZOFRENIA) 

As psicoses são enfermidades psíquicas em sentido estrito, ou seja, a própria 

demência. Existem diversos tipos de psicoses, sendo que elas são divididas em dois 

grupos: psicoses exógenas (de fora do organismo) e as endógenas (vêm de dentro 

do organismo). As psicoses sintomáticas são motivadas e mantidas por doenças que 

não dependem de origem primária das funções mentais, por exemplo, psicoses 

diabéticas, são decorrentes de sua excitabilidade. 

Também têm as psicoses climatéricas e involucionais, que são aquelas que 

influem o fator de idade, faixa etária do indivíduo e distúrbios que ocorrem no 

organismo, relacionados com a fase de decadência e que se apresentam 

precocemente em alguns tecidos. Já a psicose maníaco-depressiva é uma psicose 

afetiva, onde há variações de humor e apresenta-se na forma agitada, depressiva e 

mista. São chamados de melancólicos. 

Em regra, cometem crimes de lesões corporais, mutilações, homicídios e 

incêndios. As psicoses infecciosas proveem da intoxicação do organismo pelas 

toxinas segregadas pelos micróbios. Temos também a esquizofrenia, que é a mais 

comum de todas as perturbações psicóticas e se caracteriza pela perda do afeto ou 

emoções, acompanhada de momentos de ilusão e alucinações. É uma doença 

mental grave que se caracteriza por uma profunda desordem psíquica. 

A esquizofrenia costuma evoluir em surtos de frequência inconstante, 

podendo acontecer uma única vez ou em diversos episódios. As formas clínicas da 

esquizofrenia que mais se destacam são: a paranoide e a simples. Em ambas, 

podem produzir crimes violentos, eis que há um distúrbio da afetividade. Os simples 

têm uma tendência à fuga do local do crime e a dissimulação, diferente dos 

paranoides. 
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9. CASOS MAIS CONHECIDOS 

Os casos mais conhecidos relatados aqui, são de suma importância para o 

trabalho, pois retrata a vida de criminosos que ficaram custodiados no HCTP, são 

três casos distintos onde é possível observar a negligência e preocupação do 

Estado em colocar em liberdade aqueles que ficaram anos em sua custódia, e que 

não podem estar na sociedade por conta do seu alto grau de periculosidade. 

 

9.1 FRANCISCO COSTA ROCHA 

Conhecido como Chico Picadinho nasceu em 27 de Abril de 194254 em Vila 

Velha, Espírito Santo. Filho de um poderoso exportador de café e rejeitado por este, 

é um assassino em série que esquartejou duas mulheres nos anos de 1966 e 

197655, em São Paulo. 

 

FONTE: Google imagens. 

(Modificado por Luana Dias). 

 

                                             

54 Disponível em:  

http://desmanipulador.blogspot.com.br/2012/06/chico-picadinho-biografia.html 

Acessado 14 de fevereiro de 2017 ás 10h37min 

55 Disponível em: ibidem;  



52 
 

A mãe Nancy contraiu tuberculose e foi internada em um sanatório, Chico 

ficou aos cuidados de um casal empregados de seu pai onde durante quatro anos 

sofreu maus tratos constantes. Aos seis anos ele reencontra a mãe e vão viver 

juntos, segundo a mãe ele era uma criança normal, mas anos depois Chico relata 

em depoimento na prisão aos psiquiatras, que teve problemas na infância e 

testemunhava o relacionamento da mãe que era prostituta com outros homens. Na 

infância matava gatos, buscando comprovar a tese de que possuíam sete vidas. Foi 

também nesta fase que Francisco passou a ter fortes pesadelos noturnos.  

Na adolescência, passou a integrar um grupo denominado “senta pua”, onde 

sofreu abusos sexuais. A partir de então, a prática de sexo com violência e as 

experiências homossexuais não lhe eram mais estranhas, além de se envolver 

sexualmente com homens mais velhos. 

Aos dezessete anos mudou-se para São Paulo para servir aeronáutica, onde 

conheceu um médico chamado Doutor Caio que se tornou seu amigo intimo e a 

partir daí foram dividir um apartamento numa área conhecida como Boca do Lixo 

zona conhecida pela prostituição e uso de drogas em São Paulo. 

Em agosto de 196656, Chico conheceu Margareth Suida, bailarina austríaca, 

com trinta e oito anos de idade. Após beberem em um bar, convidou a pretendente 

para ir ao seu apartamento, durante a relação sexual, Chico avançou sobre o corpo 

de Margareth, enforcando-a com um cinto, ceifando a vida da breve amante. Por não 

achar a chave do quarto, Chico arrombou a porta e arrastou a ofendida até o 

banheiro do apartamento, colocando-a na banheira, retirou os mamilos de Margareth 

com uma gilete, iniciando a retaliação: seios, pélvis, músculos, nádegas, alguns 

jogados em baldes de plástico, outros no vaso sanitário. A perícia constatou que a 

vítima foi atingida nas regiões dorsal direita, glútea direita, perianal, parte anterior do 

pescoço, torácica, abdominal, pubiana, coxa esquerda, braço e antebraço esquerdo. 

Após o ato, Francisco adormeceu no sofá da sala e ao acordar resolveu 

contar ao seu amigo que havia uma pessoa morta no apartamento. Embora tenha 

pedido silêncio, não demorou muito para a polícia, sem qualquer sinal de resistência, 

prender Chico dois dias depois. Nos autos do processo, as primeiras falas de 
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Francisco indicavam que a motivação do crime fora a semelhança da situação da 

vítima com sua mãe, na medida em que ambas se relacionavam com homens em 

troca de dinheiro ou status social.  

Assim, Francisco foi condenado a dezoito anos de reclusão por homicídio 

qualificado, somados a mais dois anos e seis meses pela destruição do cadáver. 

Posteriormente, teve a pena comutada para catorze anos e quatro meses de 

reclusão. Na prisão, estudou, trabalhou diretamente com a diretoria da cadeia e, até 

mesmo, casou. Em 197457, oito anos após o primeiro crime, obteve a liberdade, 

tendo o parecer realizado pelo Instituto de Biotipologia Criminal excluído o 

diagnóstico de personalidade psicopática. 

Ao sair da prisão, o casamento não deu certo. Sua esposa engravidou e 

começou a exigir a presença de Francisco na gravidez. Chico casou-se novamente, 

vindo a ter outro filho, que, por sinal, sofria problemas psiquiátricos e veio a se 

envolver em crimes contra o patrimônio. 

Novamente separado, Francisco voltou a frequentar a “boca do lixo”, 

entregando-se a vida noturna: bares, sexo e drogas. A sexualidade sádica começou 

a virar rotina, com práticas cada vez mais agressivas. 

Foi então que, dois anos e cinco meses após obter a liberdade, Francisco 

veio a cometer o segundo homicídio, em outubro de 197658. No apartamento de um 

amigo, Ângela a prostituta que conhecera em um bar foi morta por estrangulamento 

enquanto mantinham relações sexuais e a história se repetiu. Chico buscou dar um 

fim ao corpo da nova vítima; pegou uma faca, um canivete e um serrote. Tirou os 

seios, abrindo-os pelo ventre, e jogou as vísceras no vaso sanitário, que não 

demorou a entupir. Retirou os olhos de Ângela e retalhou a boca para diminuir o 

tamanho do crânio. Colocou os membros em sacos plásticos e malas. Cansado, 

adormeceu no sofá. 

Após, fugiu para o Rio de Janeiro, buscando encontrar um velho companheiro 

de cela que poderia ajudá-lo. Ainda procurando uma saída, foi surpreendido pela 
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polícia e preso novamente. Condenado a dezesseis anos de prisão, cumpriu toda 

sua pena e deveria ser solto em agosto de 199859, mas para Justiça ele é incapaz 

de viver em sociedade, representando perigo para si e para quem cruzar o seu 

caminho, atualmente Chico está preso a mais de quarenta anos cumprindo medida 

de segurança no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Taubaté por 

meio de uma interdição civil. 

 

9.2 JOÃO ACÁCIO PEREIRA DA COSTA 

Foi o personagem mais famoso da crônica policial brasileira na década de 60 

começou a ser chamado de "Bandido da Luz Vermelha", em referência a um 

assaltante e homicida norte-americano que ficou conhecido mundialmente, Caryl 

Chessman, que tinha este apelido e foi executado na câmara de gás de San 

Quentin, Califórnia, por dezessete acusações de estupros e sequestros.  

 

FONTE: Google imagens. 

(Modificado por Luana Dias). 

 

Preso pela primeira vez em 8 de agosto de 196760 na cidade de Curitiba e 

condenado a trezentos e cinquenta e um anos de prisão, cometeu oficialmente 
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oitenta e oito delitos: setenta e sete assaltos, dois homicídios, dois latrocínios e sete 

tentativas de morte. Suspeita-se de que ele tenha estuprado mais de cem mulheres. 

As vítimas nunca deram queixa. João Acácio foi preso em Curitiba depois de fugir de 

uma perseguição policial. Luz Vermelha passou trinta anos na prisão, entre a 

Penitenciária Estadual de São Paulo, no Carandiru, e a Casa de Custódia e 

Tratamento, em Taubaté (interior do Estado paulista). Porém teve apenas quatro 

meses e vinte dias de liberdade, sendo morto no dia 5 de janeiro de 199861 pelo 

pescador Nelson Pinzegher em legítima defesa. 

 

9.3 PEDRO RODRIGUES FILHO 

Conhecido como Pedrinho Matador, nasceu em Santa Rita do Sapucaí no 

Estado de Minas Gerais no ano de 1954. Matou pela primeira vez aos catorze anos 

de idade, acumula mais de cem homicídios, sendo que mais de cinquentas pessoas 

foram mortas dentro dos presídios pelos quais passou. Ainda não respondeu por 

todos os crimes, mas já foi condenado a quase quinhentos anos de prisão, a maior 

pena privativa de liberdade já aplicada no Brasil. Conta que teve vontade de matar 

pela primeira vez aos treze anos. Numa briga com um primo mais velho, empurrou o 

rapaz para uma prensa de moer cana e, por pouco, não morreu. 

 

                                                                                                                                           

60  Disponível em: ibidem; 
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FONTE: Google imagens 

 (Modificado por Luana Dias). 

Aos catorze anos ele matou o vice-prefeito de Santa Rita do Sapucaí, Minas 

Gerais, com tiros de espingarda em frente à prefeitura da cidade, por ter demitido 

seu pai, um guarda escolar, na época acusado de roubar merenda escolar. Depois 

matou outro vigia, que supunha ser o verdadeiro ladrão. Executou o próprio pai na 

cadeia, depois que este matou sua mãe com vinte e um golpes de facão. Deu vinte e 

duas facadas, arrancou o coração do pai, mastigou uma parte e depois a cuspiu. 

Pedrinho foi preso pela primeira vez em 24 de maio de 1973 e ali viveu toda a 

idade adulta. Em 2003, apesar de já condenado a cento e vinte e seis anos de 

prisão, esteve para ser solto, porque a lei brasileira proíbe que alguém passe mais 

de trinta anos atrás das grades - embora um decreto de 1934, assinado pelo então 

presidente Getúlio Vargas, permita que psicopatas possam ser mantidos 

indefinidamente em estabelecimentos psiquiátricos para tratamento. Pedrinho 

poderia ser descrito, segundo a psiquiatria como psicopata - alguém sem nenhum 

remorso e nenhuma compaixão pelo semelhante. Psicopatas não desenvolvem 

afeto; há hipóteses de que Pedrinho desenvolvia por sua mãe, e sua ex-namorada, o 

que melhor o categoriza como sociopata, por querer vingar a causa delas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Rita_do_Sapucaí
https://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1973
https://pt.wikipedia.org/wiki/2003
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Psiquiatras que o analisaram em 198262 para um laudo pericial, escreveram que a 

maior motivação de sua vida era 'a afirmação violenta do próprio eu'. Diagnosticaram 

'caráter paranoide e antissocial'. 

Após permanecer trinta e quatro anos na prisão, foi solto no dia 24 de abril de 

200763. No dia 14 de setembro de 2011, o criminoso foi detido novamente por 

participação em seis motins e por privação de liberdade de um agente carcerário 

durante uma das rebeliões fazendo assim com que sua permanência na prisão fosse 

prorrogada pela Justiça até 2017. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho científico foi abordado sobre os Hospitais de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico, local onde o Estado mantem sob sua guarda indivíduos 

inimputáveis que cometeram um delito penal. Isto posto concluí se que ao longo do 

processo que os HCTP’s são de extrema importância e merecem mais atenção da 

sociedade, garantindo assim, que a administração seja feita da forma mais 

apropriada para que os custodiados tenham o devido tratamento. 

Todos os objetivos propostos nesse projeto foram cumpridos, pois foi utilizado 

o auxílio de diversas obras literárias, artigos publicados na internet, pesquisa de 

campo, filmes e documentários que nortearam toda a nossa pesquisa e fizeram com 

que a referida tenha chegado ao fim da forma anteriormente almejada. 

Este trabalho foi de extrema importância para a compreensão do tema, visto 

que permitiu-se desenvolver e aperfeiçoar competências de investigação, seleção, 

organização e comunicação das informações expostas no decorrer dos capítulos.  
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1. PESQUISA DE CAMPO 

Para o desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso, opcionalmente 

utilizamos um método conhecido como pesquisa de campo, com o intuito de 

enfatizar o tema abordado, e obter respostas do público quanto ao conhecimento do 

tema discorrido. 

 

 Questão 1: 

 

FONTE: Mysurvio.com 

Questão 2: 

 

FONTE: Mysurvio.com 
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Questão 3: 

 

FONTE: Mysurvio.com 

 

Questão 4: 

 

FONTE: Mysurvio.com 

  



67 
 

Questão 5: 

FONTE: Mysurvio.com 

 

RELATÓRIO DA PESQUISA: 

Foram realizadas as perguntas, através do site Mysurvio.com64, utilizado 

especificamente para pesquisas de campo ou satisfação e questionários.  

Com a pesquisa realizada, identificamos algumas curiosidades do tema 

abordado, que através das respostas podemos constatar que é de pouca 

abrangência da sociedade em que vivemos, e também relatando a opinião de 

diversas pessoas, que demonstram pouco conhecimento do assunto. 

Com isso, podemos considerar esse artigo de suma importância e relevância 

para conhecimento da sociedade, e também para alguns esclarecimentos sobre o 

assunto, nas imagens acima pode se avaliar as diversas opiniões.  
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CRONOGRAMA  

Fonte: Natalia Bonifácio – Excel. 
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ANEXO 

LEI DE EXECUÇÃO PENAL 

DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 171 - Transitada em julgado a sentença que aplicar medida de segurança, 

será ordenada a expedição de guia para a execução. 

Art. 172 - Ninguém será internado em Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico, ou submetido a tratamento ambulatorial, para cumprimento de medida 

de segurança, sem a guia expedida pela autoridade judiciária. 

Art. 173 - A guia de internamento ou de tratamento ambulatorial, extraída pelo 

escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a subscreverá com o juiz, será 

remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá: 

I - A qualificação do agente e o número do registro geral do órgão oficial de 

identificação; 

II - O inteiro teor da denúncia e da sentença que tiver aplicado a medida de 

segurança, bem como a certidão do trânsito em julgado; 

Ill - a data em que terminará o prazo mínimo de internação, ou do tratamento 

ambulatorial; 

IV - Outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado 

tratamento ou internamento. 

§ 1º - Ao Ministério Público será dada ciência da guia de recolhimento e de 

sujeição a tratamento. 

§ 2º - A guia será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao 

prazo de execução. 

Art. 174 - Aplicar-se-á, na execução da medida de segurança, naquilo que 

couber, o disposto nos arts. 8º e 9º desta Lei. 

CAPÍTULO I I 

DA CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE 

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: 
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I - A autoridade administrativa, até 1 (um) mês antes de expirar o prazo de 

duração mínima 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, 

sucessivamente, 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; 

Vl - 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.  

Art. 176 - Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração 

da medida de segurança, poderá o juiz da execução, diante de requerimento 

fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor, 

ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade, procedendo-

se nos termos do artigo anterior. 

Art. 177 - Nos exames sucessivos para verificar-se a cessação da 

periculosidade, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto no artigo anterior. 

Art. 178 - Nas hipóteses de desinternação ou de liberação (art. 97, § 3º, do 

Código Penal), aplicar-se-á o disposto nos art.. 132 e 133 desta Lei. 

Art. 179 - Transitada em julgado a sentença, o juiz expedirá ordem para a 

desinformação ou a liberação. 
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COMPLEMENTAÇÃO DA LEI ANTIMANICOMIAL: 

Lei 10216/01 | Lei no 10.216 , de 6 de abril de 2001   

“Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 

mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental” 

Estes são artigos complementares da Lei antimanicomial: 

Art. 10. Evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica grave e 

falecimento serão comunicados pela direção do estabelecimento de saúde mental 

aos familiares, ou ao representante legal do paciente, bem como à autoridade 

sanitária responsável, no prazo máximo de vinte e quatro horas da data da 

ocorrência.  

Art. 11. Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos não 

poderão ser realizadas sem o consentimento expresso do paciente, ou de seu 

representante legal, e sem a devida comunicação aos conselhos profissionais 

competentes e ao Conselho Nacional de Saúde.  

Art. 12. O Conselho Nacional de Saúde, no âmbito de sua atuação, criará 

comissão nacional para acompanhar a implementação desta Lei.  

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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LEI 10.708, DE 31 DE JULHO DE 2003. 

Institui o auxílio-reabilitação psicossocial para pacientes acometidos de 

transtornos mentais egressos de internações. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei65: 

        Art. 1o Fica instituído o auxílio-reabilitação psicossocial para assistência, 

acompanhamento e integração social, fora de unidade hospitalar, de pacientes 

acometidos de transtornos mentais, internados em hospitais ou unidades 

psiquiátricas, nos termos desta Lei. 

        Parágrafo único. O auxílio é parte integrante de um programa de 

ressocialização de pacientes internados em hospitais ou unidades psiquiátricas, 

denominado "De Volta Para Casa", sob coordenação do Ministério da Saúde. 

        Art. 2o O benefício consistirá em pagamento mensal de auxílio 

pecuniário, destinado aos pacientes egressos de internações, segundo critérios 

definidos por esta Lei. 

        § 1o É fixado o valor do benefício de R$ 240,00 (duzentos e quarenta 

reais), podendo ser reajustado pelo Poder Executivo de acordo com a 

disponibilidade orçamentária. 

        § 2o Os valores serão pagos diretamente aos beneficiários, mediante 

convênio com instituição financeira oficial, salvo na hipótese de incapacidade de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, quando serão pagos ao representante 

legal do paciente. 

        § 3o O benefício terá a duração de um ano, podendo ser renovado 

quando necessário aos propósitos da reintegração social do paciente. 

        Art. 3o São requisitos cumulativos para a obtenção do benefício criado 

por esta Lei que: 

        I - o paciente seja egresso de internação psiquiátrica cuja duração tenha 

sido, comprovadamente, por um período igual ou superior a dois anos; 
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        II - a situação clínica e social do paciente não justifique a permanência 

em ambiente hospitalar, indique tecnicamente a possibilidade de inclusão em 

programa de reintegração social e a necessidade de auxílio financeiro; 

        III - haja expresso consentimento do paciente, ou de seu representante 

legal, em se submeter às regras do programa; 

        IV - seja garantida ao beneficiado a atenção continuada em saúde 

mental, na rede de saúde local ou regional. 

        § 1o O tempo de permanência em Serviços Residenciais Terapêuticos 

será considerado para a exigência temporal do inciso I deste artigo. 

        § 2o Para fins do inciso I, não poderão ser considerados períodos de 

internação os de permanência em orfanatos ou outras instituições para menores, 

asilos, albergues ou outras instituições de amparo social, ou internações em 

hospitais psiquiátricos que não tenham sido custeados pelo Sistema Único de Saúde 

- SUS ou órgãos que o antecederam e que hoje o compõem. 

        § 3o Egressos de Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 

poderão ser igualmente beneficiados, procedendo-se, nesses casos, em 

conformidade com a decisão judicial. 

        Art. 4o O pagamento do auxílio-reabilitação psicossocial será suspenso: 

        I - quando o beneficiário for reinternado em hospital psiquiátrico; 

        II - quando alcançados os objetivos de reintegração social e autonomia 

do paciente. 

        Art. 5o O pagamento do auxílio-reabilitação psicossocial será 

interrompido, em caso de óbito, no mês seguinte ao do falecimento do beneficiado. 

        Art. 6o Os recursos para implantação do auxílio-reabilitação psicossocial 

são os referidos no Plano Plurianual 2000-2003, sob a rubrica "incentivo-bônus", 

ação 0591 do Programa Saúde Mental no 0018. 

        § 1o A continuidade do programa será assegurada no orçamento do 

Ministério da Saúde. 

        § 2o O aumento de despesa obrigatória de caráter continuado resultante 

da criação deste benefício será compensado dentro do volume de recursos mínimos 

destinados às ações e serviços públicos de saúde, conforme disposto no art. 77 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

        Art. 7o O controle social e a fiscalização da execução do programa serão 

realizados pelas instâncias do SUS. 
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 Art. 8o O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei. 

        Art. 9o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Brasília, 31 de julho de 2003; 182o da Independência e 115o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Humberto Sérgio Costa Lima 

Ricardo José Ribeiro Berzoini 

 

LEI 10.216, DE 6 DE ABRIL DE 2001. 

Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 

mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei66: 

Art. 1o Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno 

mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de 

discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, 

nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo 

de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra. 

Art. 2o Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e 

seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos 

enumerados no parágrafo único deste artigo. 

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: 

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às 

suas necessidades; 

II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de 

beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no 

trabalho e na comunidade; 

III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; 

IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas; 
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V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a 

necessidade ou não de sua hospitalização involuntária; 

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; 

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de 

seu tratamento; 

VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos 

possíveis; 

IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde 

mental. 

Art. 3o É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde 

mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de 

transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual 

será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as 

instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de 

transtornos mentais. 

Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada 

quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. 

§ 1o O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do 

paciente em seu meio. 

§ 2o O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a 

oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo 

serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e 

outros. 

§ 3o É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais 

em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos 

recursos mencionados no § 2o e que não assegurem aos pacientes os direitos 

enumerados no parágrafo único do art. 2o. 

Art. 5o O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize 

situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de 

ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e 

reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária 

competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, 

assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário. 



76 
 

Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo 

médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação 

psiquiátrica: 

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; 

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário 

e a pedido de terceiro; e 

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. 

Art. 7o A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou que a 

consente, deve assinar, no momento da admissão, uma declaração de que optou 

por esse regime de tratamento. 

Parágrafo único. O término da internação voluntária dar-se-á por solicitação 

escrita do paciente ou por determinação do médico assistente. 

Art. 8o A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por 

médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado 

onde se localize o estabelecimento. 

§ 1o A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas 

horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do 

estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser 

adotado quando da respectiva alta. 

§ 2o O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do 

familiar, ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável 

pelo tratamento. 

Art. 9o A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação 

vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do 

estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e 

funcionários. 

Art. 10. Evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica grave e 

falecimento serão comunicados pela direção do estabelecimento de saúde mental 

aos familiares, ou ao representante legal do paciente, bem como à autoridade 

sanitária responsável, no prazo máximo de vinte e quatro horas da data da 

ocorrência. 

Art. 11. Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos não 

poderão ser realizadas sem o consentimento expresso do paciente, ou de seu 
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representante legal, e sem a devida comunicação aos conselhos profissionais 

competentes e ao Conselho Nacional de Saúde. 

Art. 12. O Conselho Nacional de Saúde, no âmbito de sua atuação, criará 

comissão nacional para acompanhar a implementação desta Lei. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 6 de abril de 2001; 180o da Independência e 113º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Jose Gregori, José Serra, Roberto Brant. 
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NOTÍCIAS  

Por: Lívia Francez, do Século Diário  

Publicado em: 22/07/2016 às 18:0467 

 

INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL COM TRANSTORNOS MENTAIS 

SÃO ACORRENTADOS NO HCTP 

Um vídeo gravado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP), 

unidade destinada a internos do sistema prisional diagnosticados com transtornos 

mentais, mostram que o atual governo ainda admite violações de direitos no sistema 

prisional, como ocorrera nos dois primeiros governos de Paulo Hartung (PMDB). No 

vídeo, dois internos aparecem em uma cela, algemados com mãos e pés para trás e 

deitados no chão, sem mobilidade alguma. 

O vídeo foi entregue à Comissão de Direitos Humanos da seccional capixaba 

da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), que vai denunciar o caso ao 

Ministério Público Estadual (MPES) e não descarta denunciar o caso também a 

organismos internacionais. 

O local em que os internos estavam é conhecido como “enfermaria de apoio” 

e eles eram levados para o local por supostamente apresentarem comportamento 

inadequado e eram deixados no local até “se acalmarem”. 

O caso é mais um dentre tantos de tortura ocorridos no Estado. O Espírito 

Santo já foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas (ONU) pelas condições das unidades prisionais, 

que chegaram a ser classificadas como “masmorras” no período do segundo 

mandato do governador Paulo Hartung (PMDB). 

Somente depois de ser exposto internacionalmente pelo total abandono do 

sistema, o governador iniciou um programa para a construção de presídios, 

construídos a toque de caixa e entregues posteriormente à administração de 

organizações sociais. 
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No entanto, no caso do HCTP, o tratamento dado aos internos, justamente 

aqueles portadores de transtornos mentais, parece ser o mesmo dispensado a 

internos do sistema prisional nos presídios regulares. 
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Por: Diario de Pernambuco 

Publicado em: 21/12/2014 às 09:5668 

 

HCTP: A PRISÃO PERPÉTUA BRASILEIRA 

Fernando dos Santos chegou ao Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico (HCTP-PE), em Itamaracá, com 25 anos. Hoje, aos 55, permanece 

internado, mesmo que a ordem judicial determinando sua saída do único manicômio 

judiciário do estado tenha sido expedida há dois anos. A história de Fernando se 

repete com outros 14 internos, que já deveriam ser reinseridos à sociedade, mas 

não deixam o HCTP porque os parentes não os aceitam de volta. Julgados pelas 

próprias famílias, os pacientes são condenados a uma prisão perpétua à brasileira. 

São pessoas que, apesar de já terem cumprido a medida de segurança definida pela 

Justiça, permanecem enclausuradas sem previsão para sair. 

Destino de pacientes psiquiátricos que cometeram crimes, o HCTP atende a 

570 pacientes, mas tem capacidade para apenas 372 usuários. O maior problema 

da instituição é, hoje, o excesso de pacientes provisórios. Dos 570, apenas 208 

cumprem medida de segurança. Os demais ainda têm situação indefinida. De 

acordo com o diretor do HCTP, Bartolomeu Miranda, 198 são internos provisórios, 

que aguardam os juízes decidirem se o paciente deverá permanecer no hospital ou 

ser encaminhado a uma penitenciária para cumprir pena. “Há ainda os casos dos 

pacientes que já deveriam ter saído da instituição, mas aqui permanecem pois os 

parentes não os querem de volta ao seio familiar”, relata. 

Um dos internos mais antigos do HCTP, Fernando permanece sem previsão 

para deixar o hospital de custódia. Apesar de já estar no local há três décadas, só 

começou a receber visitas no último ano. Um sobrinho vai ao HCTP mensalmente 

para conversar e informar como está a família. “Quero ver meu pai e o mar”, revela o 

paciente diagnosticado com oligofrenia, um déficit de inteligência, e distúrbios de 
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comportamento. Ele foi para a instituição depois de matar a mãe, a avó e a cachorra, 

em 1984, no Cabo de Santo Agostinho. 

O artigo 26 do Código Penal determina que são isentos de pena os 

portadores de doença mental que cometeram crimes e não são capazes de entender 

o caráter ilícito de sua ação. Esses pacientes não cumprem pena privativa de 

liberdade em penitenciária comum. Eles cumprem medida de segurança em 

unidades como o HCTP, onde são internados e devem receber tratamento 

adequado. “A maioria dos crimes cometidos por essas pessoas são intrafamiliares, 

por isso, a rejeição dos parentes mesmo quando os pacientes estão prontos para 

serem reinseridos na sociedade. Não podemos liberá-los sem o consentimento da 

família porque os pacientes precisam de acompanhamento e tratamento 

adequados”, explica a psicóloga do HCTP, Amélia Lins. 

“Não conseguia me controlar” 

O uso de álcool e drogas agravou os surtos causados pela esquizofrenia 

diagnosticada ainda na adolescência de Marcelo Brito, 29 anos. Antes de ser preso, 

o trabalhador rural chegou a ser internado três vezes. “Eu não conseguia me 

controlar. Todo dinheiro que ganhava no serviço gastava com a ‘branquinha’”, diz 

lembrando do costume de tomar cachaça quando largava do trabalho. Um dia, 

depois de beber, Marcelo lembra que foi à casa de uma mulher, em Belém de Maria, 

no Agreste do estado, para pedir um prato de comida. “Só queria me alimentar, mas 

a polícia chegou depois”, recorda. Na ficha policial, o campo motivação está 

preenchido com o termo tentativa de estupro. “Hoje eu sei que preciso de 

tratamento, tenho consciência da minha doença”, afirma. Procurada pela equipe de 

assistência social do HCTP, a mãe de Marcelo se recusou a recebê-lo de volta 

porque “ele dava muito trabalho e corria atrás das mulheres da cidade”. 

“Queria ver meus irmãos e a rua” 

Antes de chegar ao HCTP, em 2006, Rivonaldo Pereira, 27 anos, trabalhava 

como carregador de lenha. Mesmo diagnosticado com esquizofrenia, não recebia 

tratamento adequado. Durante um surto, matou o pai. O crime aconteceu em Santa 

Maria do Cambucá, Agreste do estado. Hoje, ele trabalha no almoxarifado do 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, frequenta a escola instalada na 

instituição e tem a doença controlada. Apesar disso, só recebe visitas de um tio, que 

o conheceu na infância. “Ele já veio duas vezes, mas eu queria ver minhas irmãs e 

irmãos. Gostaria também de voltar a trabalhar e ver a rua”, desabafa. Rivonaldo já 
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poderia estar em casa, com a família, mas os parentes informaram à direção do 

HCTP que preferem que ele permaneça lá. 
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Por: Luiz Filipe Freire, da Folha de Pernambuco 

Publicado em: 26/04/17 às 08:4569 

 

INSEGURANÇA NOS PRESÍDIOS É INVESTIGADA PELO MPPE 

MINISTÉRIO PÚBLICO INSTAUROU INQUÉRITO CIVIL PARA APURAR 

“POSSÍVEL OMISSÃO” DO ESTADO EM ZELAR PELA DIGNIDADE DOS 

INTERNOS 

O Ministério Público Estadual (MPPE) instaurou um inquérito civil para apurar 

uma “possível omissão” da Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres) em 

zelar pela segurança e dignidade de pessoas privadas de liberdade. A medida 

refere-se às cinco unidades prisionais acompanhadas pela 21ª Promotoria Criminal 

do Recife, com atuação em Execução Penal. 

No texto do inquérito, publicado na última terça-feira (25) no Diário Oficial do 

Estado, a promotora Irene Cardoso Sousa também destacou a necessidade de 

discutir ações relativas à figura dos “chaveiros”, detentos que controlam o acesso e 

atividades nos pavilhões, como o comércio ilegal de drogas e outros bens. 

Uma reunião sobre o assunto será agendada para 23 de maio com o 

Mecanismo Estadual de Proteção e Combate à Tortura, que deverá apresentar 

relatórios de inspeções em que esse problema foi constatado. 

O inquérito trata do Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor 

Everardo Luna (Cotel), do Centro de Reeducação da Polícia Militar (Creed) e da 

Colônia Penal Feminina de Abreu e Lima (CPFAL), além do Hospital de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico (HCTP) e do Presídio de Igarassu (PIG), todos na Região 

Metropolitana.  

Foi determinado que, aos autos, fossem juntados pedidos de interdição já 

feitos pela promotoria que têm como alvo o Cotel e o PIG, além de ações acerca dos 

“chaveiros”.  
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“A garantia da segurança e da dignidade das pessoas privadas de liberdade 

consiste na efetivação de medidas necessárias para coibir o acesso de armas, de 

celulares, de violência moral ou física entre presos e entre servidores públicos e 

presos”, disse a promotora. 

Ela elencou como medidas a implantação de instrumentos de monitoramento, 

inspeção e aplicação de procedimentos disciplinares previstos e a garantia da 

presença de “agentes penitenciários cumprindo todas as funções inerentes ao 

Estado”. 

Presidente do Sindicato dos Agentes e Servidores no Sistema Penitenciário 

de Pernambuco (Sindasp-PE), João Carvalho acredita que não há como levar o 

poder público a se fazer presente dentro das unidades carcerárias se o efetivo, hoje 

de 1,5 mil profissionais, não for aumentado. 

“Quando se tem um Cotel só com oito agentes por plantão, quando deveria 

ter 60, ou um Presídio de Igarassu com dez em vez de 80, cuidando das visitas, das 

transferências e de outras atividades, fica difícil fazer rondas nos pavilhões e 

controlar a passagem de presos de cela para cela. É aí que surgem os ‘chaveiros’”, 

avalia. 

“Os próprios promotores deveriam pedir na Justiça uma determinação para 

que o Estado abra o edital do concurso que vem sendo prometido”, dispara 

Carvalho. 

A instauração de um inquérito civil significa que o MPPE passará a investigar 

o caso e, com base nos indícios, recorrer ou não à esfera judicial. Não foi informado 

prazo para a conclusão dos trabalhos. 

Já a Seres informou que, até a última terça, não havia sido notificada 

oficialmente sobre a medida. Já o concurso para 200 agentes penitenciários, por 

ora, teve o contrato de realização assinado com a banca organizadora. 
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Por: Daniel Favero, do Terra 

Publicado em 03/08/2011 às 19:3770 

 

REFORMA FAZ 10 ANOS, MAS MANICÔMIOS JUDICIÁRIOS NÃO 

MUDARAM 

Psiquiatras, Poder Judiciário, ONGs e até o governo federal reconhecem 

sérios problemas nos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP) do 

Brasil, os antigos manicômios judiciários, que na prática, nestes 10 anos da reforma 

psiquiátrica, só mudaram de nome. Estes locais abrigam doentes mentais que 

cumprem medidas de segurança por incapacidade de entender o crime que 

cometeram. 

Os problemas têm sido identificados há anos em visitas do Conselho Nacional 

e Justiça (CNJ), relatórios do Ministério da Saúde e da Associação Brasileira de 

Psiquiatria, além de denúncias feitas por ex-funcionários desses HCTPs e ONGs 

que militam em defesa dos direitos humanos. 

Denúncias mais graves foram feitas recentemente contra o HCTP de Franco 

da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, onde sete pacientes fugiram 

cavando um buraco no final de semana passado. Segundo relataram ao Terra ex-

funcionários e integrantes de entidades de defesa dos direitos humanos, os internos 

estariam sendo submetidos a um regime de presídio, com torturas, e supressão do 

tratamento psiquiátrico. 

“Eles não são presos. Foram absolvidos pela Justiça, são pacientes que 

precisam de cuidados, assim como crianças menores de 12 anos de idade", diz o 

ex-coordenador de Saúde do Sistema Penitenciário paulista, integrante da ONG 

Tortura Nunca Mais e conselheiro do Movimento Nacional de Direitos Humanos, 

Paulo Sampaio. 

Mutirões carcerários promovidos pelo CNJ identificaram que, em Salvador, 88 

dos 156 internos aguardavam laudo de insanidade mental. Para sensibilizar as 

autoridades sobre as condições do hospital, o HCTP baiano foi cenário de um filme 
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chamado A Casa dos Mortos . Na unidade de Itamaracá (PE), uma paciente 

esperava julgamento há 12 anos. 

Segundo estudo da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) sobre os 

HCTPs, estes locais são confusos e sem uma política que direcione o tratamento 

dos pacientes. "Constatamos que nesses últimos oito anos nenhuma medida eficaz 

foi tomada para a melhora desse triste panorama nacional. A simples mudança do 

nome Manicômio Judiciário para Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico em 

nada transformou a realidade precária na qual se transitam os doentes mentais no 

limite da total desassistência", diz trecho do relatório da associação publicado em 

2010. 

Entre as observações constatadas em todas as oito unidades visitadas (SP, 

AM, RS, BA, PA, RJ e DF), as instalações não atendiam as necessidades mínimas 

para o tratamento, misturando um cenário de punição com tratamento. A falta de 

médicos era tamanha, que em 2010, perícias já estavam sendo agendadas para 

2015. Quando recebiam alta, os pacientes não recebiam suporte do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e acabavam voltando para os HCTPs. Segundo a ABP, isso 

ensejava "hipóteses de descaso e/ou falta de preparo técnico por parte dos gestores 

responsáveis pelo setor junto ao poder público". 

Os dados mais recentes do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) 

apontam que 4.250 pessoas cumprem medidas de segurança de tratamento e 

internação no sistema penitenciário nos 33 HCTPs espalhados pelo Brasil. São 881 

leitos psiquiátricos disponíveis em todos os presídios brasileiros. De acordo com os 

números, 198 psiquiatras são responsáveis pelo atendimento não só dos internos do 

HCTP, mas dos 496,2 mil detentos abrigados nas prisões brasileiras. 

Estudos do Ministério da Saúde atribuem os problemas à resistência da rede 

de saúde mental, do SUS, das famílias, e dos órgãos de Justiça, que sugerem a 

reinternação, mesmo quando não ocorre reincidência. 

 
DENÚNCIAS 

Paulo Sampaio diz que pediu exoneração da coordenação de Saúde do 

Sistema Penitenciário de São Paulo porque a Secretaria de Administração 

Penitenciária paulista (SAP) promove opressão, tortura, espancamentos nos HCTPs 

de Taubaté e Franco da Rocha.  
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"A pressão está muito grande contra os pacientes. São pessoas que foram 

absolvidas pelo crime cometido porque são doentes. Só que o sistema penitenciário 

de São Paulo não os está tratando como doentes, estão torturando, pressionando, 

afastando da família, e isso criou um clima de tensão. Há mais de 20 anos não 

víamos isso", denuncia. 

Ele acusa a SAP de colocar agentes penitenciários para dirigir os HCTPs, o 

que fez com que o tratamento e o programa de saída progressiva fossem extintos no 

Franco da Rocha. "O secretário colocou para dirigir dois hospitais de custódia, dois 

agentes penitenciários, que não possuem conhecimento de tratamento mental", 

acusa. 

Sampaio diz que já encaminhou à corregedoria de Justiça do Estado de São 

Paulo denúncias sobre maus tratos e abusos sexuais, mas nada foi feito. A corte 

informou que os processos são sigilosos, por isso não pôde dar informações sobre o 

andamento dos mesmos. 

A SAP disse que as circunstâncias da fuga em Franco da Rocha estão sendo 

apuradas e que ocorreram mudanças na direção da instituição em julho deste ano 

após verificação sobre como eram conduzidos os trabalhos na unidade, que 

estariam em desacordo com as normas vigentes. "Foram implantadas, portanto, 

mudanças no sentido de propiciar melhorias nos atendimentos aos pacientes, 

preservando suas integridades físicas e mentais". 

Segundo a SAP, a nova diretoria e os psicólogos, assistentes sociais e 

terapeutas ocupacionais apresentaram novas propostas para implantar "diversas 

atividades laborais", para atingir um número maior de pacientes e prepará-los para o 

retorno social, conforme as necessidades de cada um deles. 

A secretaria afirma ainda que o servidor que ocupa o cargo de direção tem 

formação em "Psicologia Clínica, Psicologia Institucional, Grupo Terapêutico e 

Equipe Multidisciplinar, bem como Transtornos Mentais e possui todos os 

predicativos necessários para assumir a direção da unidade e desempenhar um 

importante trabalho com os sentenciados que precisam de acompanhamento 

psiquiátrico". 

Contatada pelo Terra , a Defensoria Pública de São Paulo informou que não 

recebeu nenhuma denúncia, nem possui investigações sobre casos como os 

relatados em Franco da Rocha. 
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Já o Ministério da Saúde informa que instaurou uma força-tarefa para avaliar 

o funcionamento dos 201 hospitais psiquiátricos que atendem pelo SUS, cujo 

relatório deve ser elaborado em novembro. 
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Por: Artur Rodrigues, da Folha de São Paulo  

Publicado em: 17/10/2016 18h57 - atualizado às 22h5971 

 

PRESOS FAZEM MOTIM E FUGA EM MASSA DE HOSPITAL 

PSIQUIÁTRICO NA GRANDE SP 

Uma fuga em massa ocorreu em uma unidade prisional no fim da tarde desta 

segunda-feira (17) em Franco da Rocha (Grande São Paulo). 

O caso se soma a uma série de incidentes prisionais administradas pelo 

governo Geraldo Alckmin (PSDB), que incluem uma fuga em massa há pouco mais 

de um mês. 

A Secretaria da Administração Penintenciária (SAP) afirmou que 55 presos 

fugiram do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 1. Mais cedo, a Polícia 

Militar havia informado que seriam entre 200 e 300 fugitivos. 

Até às 23h desta segunda, 34 foram recapturados. A Polícia Militar segue 

com o trabalho de buscas. 

A reportagem conversou com agentes penitenciários. Eles afirmaram que os 

detentos quebraram a prisão e fugiram pela portaria da unidade. A fuga teria sido 

motivada por uma decisão da direção de cortar os cigarros dos internos. 

Usualmente, os detentos passam o dia no pátio e voltam para suas celas no 

final do dia. Porém, nesta segunda, eles se recusaram a voltar e pediram a presença 

do diretor da unidade para discutir a proibição do cigarro. Após o pedido ser negado, 

eles renderam os carcereiros e queimaram quase toda a ala masculina antes de 

fugir para uma região de mata que cerca o local. 

A ala normativa, onde ficam os presos mais debilitados, e a feminina não 

foram atingidas pelo incêndio, que destruiu grande parte da ala masculina. 

Segundo a SAP, o tumulto foi contido por oficiais do Grupo de Intervenções 

Rápidas (GIR), que também realizaram uma revista nos internos e na unidade. 

Antes da fuga, ela abrigava 446 detentos. 
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Eles serão transferidos para outras unidades da região, mas continuarão 

recebendo assistência dos profissionais de saúde do Franco da Rocha. A SAP 

determinou a instauração de sindicância para apurar as circunstâncias da fuga. 

Segundo Fábio Jabá, diretor do Sifupesp (Sindicato dos Funcionários do 

Sistema Prisional de SP), o hospital psiquiátrico de Franco da Rocha abriga presos 

de alta periculosidade. No local, segundo ele, há menos funcionários do que o 

necessário. 

"A receita do bolo está perfeita. Falta de estrutura, o sistema prisional é um 

barril de pólvora prestes a explodir. Explodiu em Jardinópolis, Mococa, Limeira, 

Guarulhos. Com certeza vão acontecer outros episódios. Precisamos alertar a 

sociedade para se preparar que várias situações vão ocorrer", disse. 

 


