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RESUMO Este trabalbo tem como objerivo fizer uma revisão sobre o conceito

tÚJ louco infrator dentro da dtim da psiquiatria jõ"nJe. aJJim como apreJemar

uma aná/ÍJe sob" os en'fls bÍJtóricos da legiJIaçiio brasileira em relardo ao louco

infralOr, as novas experiências e alternatillaJ de IIJJistincia em stlúde mental

para esta populaçiio. em consonância com as di"trius das conftrincias de saúde

mental no Brasil a partir da pmposta da refOrma psiquiátrica brasileira.

PALAVRAS~CHAVE: Louco infralOr; Rejõrma psiquiárrica; Saúde mental

ABSTRACT 7hiJ pllper r1111JS ar reviewing riu insflne ojfender definirio"

rbrougbour Forensic PsydJiarry, as we/! as ro preJent an ana/ysls on tbe insane

offinder's Brazilian legislariol/ biJtory. r/Je new experimces fllld alterl/arives

011 publ;c menral IJealrlJ jõr tlJis specific populatio" in agreement witl} tI}e

Bmzi/ian Mental HealtlJ Conference Guidelines fiom a bid of tIJe Brazilian

Psycbiarric RefOrm.
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INTRODUÇÁO

A Psiquiatria. Forense é:l. área de estudos que ana

lisa as regras e as leis do portador de doença mental.

sendo protegido seu eStado patológico, alem do cui

dado ~ sua saúde (GOMES, 2003). Ela envolve também

as áreas relacionadas como a criminologia, a legislação

e a técnica. pericial.

A partir do momento que fica declarada a do

ença mental de um indivíduo infr.nor. ele é, então,

obrigado a cumprir uma medida de segurança, ins

trumento jurídico que tcm duração de no mínimo

um a [rês anos, porém se estendendo por tempo inde~

terminado. perdurando enquanto não for averiguada

por perícia médica a 'cesS3Ç<ÍO d1. periculosidade', que

se traduz na falsa premissa da equivalência entre do

enÇ3 mental e perigoso. Na revisão do código penal

de 1984, o doente mental permanece sob a 6cica ju

rídica socialmente perigoso. e incapaz de responder

por seus atos, ou seja, na afirmação da pericuJosidade.

a lei brasileif3 procuf3 generalizar o conceiLO de pe

riculosidade dando ao criminoso e ao doelHe men~

tal a qualidade de potencialmeme perigoso (COHEN.

2006).

O artigo 97, § 1°, do Código Penal bf3sileiro

afirma que a realização da perícia médica é obriga~

tória a cada seis meses, medialHe o requerimento do

imeresS:ldo, de seu represemame legal, da autoridade

responsável por seu tr;Hamemo do ministério público

(MIRABETE, 2004). Assim, ele fica restrito ao ambiente

no qu.11 cumprici sua penn. Umn vez tendo sido sen~

tendado ii medicb de seguf3nça. o louco inff3lor lerá

que cumprir sua pena em instituições psiquiáuicas ju

diciárias ou manicómios judiciários. sendo que estes

Vis.1m ii cessaçlo d1 periculosidade do infr:l.tor par:l.

que ele possn voltar ii socied1de.

No COlHextO da Psiquiatria Forense, dois concei~

tos são de fundamental importância: a imputabilidade

e a inimpumbilidade.

A imputabilidade. que se refere ao que é im~

putável. ou seja, aquele indivíduo que no momento

no qual cometeu o delito tinha sua sanidade mental

completa, a capacidade de compreensão do crime e

de suas penalidades, além da liberdade de escolha

emre praticar ou não o crime (PAlOMBA, 2003). Ser

imputável, então, implica ter capacidade para ser

culpado, ou seja, o indivíduo é culpável (MIRABETE,

2004).

Já a inimpmabilidade se refere ii nâo capacidade

de entender um :ltO como ilícito. ou seja, um indi~

víduo que no mamemo do ato, por questões como

retardo e/ou OUTras patologias mentais, náo foi ca~

paz de julgar seu aLO como ilícito (MIRABETE. 2004).

Nestes casos, elimina-se a culpabilidade dos porta

dores de transtornos mentais, e estes ficam isentos da

pena.

Após a reforma do Código PCn:l1 em 1984, al~

gumas medidas de segUf3nça fOr:l.1l1 propOStas. Ficou

determinado, por exemplo, que o infrator imputável,

enquamo detentor de culpabilidade, deverá cumprir

sua pena; já o inimputável deverá ser imernado em

hospitais de custódia e o semi-imput.1.vel ficará em

unidade de I.r.l.lamemo ambulaLOrial (WPEZ, 2003).

A cessaçâo de periculosidade se refere a um

atestado, que pode ser elaborado após determinados

exnmes, assim que n pena tenha sido cumpridn pelo

infrator. Mas Oliveira (2004) afirma que essa prática

não é comum, já que os peritos em gef31 têm medo

de alesrar eSla eessaçlo.

LEGISLAÇÁO PSIQUIÁTRICA DO LOUCO

INFRATOR NO BRASIL
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Atualmente, o Brasil conta com uma vasta legis~

lação em saúde mental, mas para que isso ocorresse foi

necessária uma transformação efetiva do modelo de

atenção à saúde como um todo e dentro dele a saúde

mental.

Essa transformaç:io teve início com a proclama~

ção da República em 1889, mas foi a e1eiç:io de Teixeira

Brandão para o Congresso Nacional em 1903 que pro

piciou oportunidade de mudanças. Teixeira Brand:io

obteve do congresso a aprovaçâo do decrelO 132, de

23 de dezembro de 1903, que estabelecia normas para

a internação dos alienados. Hcava proibido manter

alienados em cadeias públicas ou entre criminosos. O

artigo 11 deixava explíCitO que, "enquanto os Estados

n:io possuírem manicómios criminais, os alienados de~

linquentes e os condenados alienados someme pode~

rão permanecer em asilos públicos nos pavilhões que

especialmente se lhes reservem". Como consequência

dessa lei, foi instalada uma enfermaria destinada à in

ternaç:io dos alienados delinquentes e à observação

dos acusados suspeitos de :llien:lção memal no Hospí~

cio Nacional de Alienados. Surgiu a Seçâo Lombroso

que funcionava com muitOs problemas e que foi ex

tinta com a criação do Manicómio Judiciário do Rio

de j:meiro em 1921 (P1CC1NNI, 2002).

Machado (2006) afirma que o envolvimento das

diversas instâncias sociais articuladas com o Estado

garante uma pauta de reivindicações mais próxima das

verdadeiras necessidades da população e, portamo,

mais JUStas. Algumas das vias pelas quais se insere a

sociedade civil n:lS discussóes e n:l e!:lboração d:ls po~

líticas publicas de saude sâo as conferências locais e

nacionais de saude. em que se fomentam proposições

que resultam em :lções de fato transformadoras no

âmbilO da s:lúde.

As Conferências Nacion:lis e Region:lis de $.1úde

também se conS:lgram import:mtes, pois s:io deter~
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minames para a formulação de projetos de reforma

sanitária e psiquiátrica. Logo após a realização da vm
Conferência Nacional de Saúde, ocorreu a I Confe

rência Nacional de Saúde Mental (CNSM), da qual

saíram recomendaçóes importantes, como a necessi~

dade da união de esforços entre trabalhadores e so~

ciedade civil para o red.irecionamento das pr:íticas em

saúde memal, ênfase na participação popular para a

elaboração e execução de políticas públicas de saúde

mental e o redirecionamento dos investimentos finan-

ceiros do sistema público de 5.1ude (antes dirigidos ~

manutenção de leitos psiquiáuicos) para a esuulura

ção de serviços extra-hospitalares.

Outro evento imponame foi a III Conferência

Nacional de Saúde Mental - realizada em 2002, que

teve como tem:l central "'Cuid1r, sim. Excluir, n50.

EfeLivando a reforma psiquiátrica com acesso, qua]j~

dade, humanizaç:io e controle social". Destacamos um

trecho do relat6rio final da III CNSM, que contém

alguns dos seus aspectos mais importantes:

oprocesso da reftrma PJ;qu;átrim, compreen

dMo como transfOrmação de saheres, práricas,

lIalores sotiais e culturais, I marcado por desa~

fios e conflitos l ..} buscamos wbrettulo rra1l.J

fOrmar as fOrmas de IMar com a experiénâa

da loucurtl e da ;nvaNdação e de produzir no

Vtu pOli;bilüiades de vMa e de re/llções sotiais

l ..) o processo de RefOrma PúquMtr;ca não se

faz apenas com leis e proposttu; elitu p"tiSllm

ser tjtúvameme ;mplantadas e exertitadas no

quotid;ano das transfOrmações ;mtt"tutionais,

dos serv;ços e dtu práúcIU e relações ;merpu

soaá (BRASIL, 2002, p. 19-20).

Alguns documentos também são bastante rele-

vantes para o COntextO da reforma psiquiátrica. Docu~



melHos el:lborados por instituições inrernacionais,

como a Organização das Nações Unidas e a Organi~

zação Mundial de Saúde. ajudam a subsidiar as ações

do movimento, pois expressam valores fundamentais

e tT:lzem em sua essência a preservação dos Direitos

Humanos.

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a

reabiliraçáo psicossocial pode ser definida como um

conjunto di: tltilJidtlde$ CtlptlU$ di: mtlXimizar

oponunitÚlde$ de recuperafão de indivíduo$ i:

m;'úmiZdr 0$ eftitO$ dembilitanf/!$ da cro"ifi~

cafão dt1.í doenfa$ atravtl do df5envolvimento

de insumo$ individuaM, Jàmiliare1 e comuni

tdrio$. (citado por PrITA, 2001. p.2I).

o Movimenm de Reforma Psiquiáuica no Bra~

sil provocou a elaboração de várias leis que surgem no

sentido de garantir os direitos humanos das pessoas em

sofrimento psíquico e o rediredonamento das práticas

m:micomi:J.is p:J.ra açõcs substitlltivas :J. este modelo.

Ao mesmo tempo, aprovadas as leis, elas fOrtalecem

o movimemo e provocam a reestruturação da rede de

atenção 3. saúde ment:ll no país.

Merecem destaque: a Lei Federal nO 10.216, de

6 de abril de 200 I, que dispõe sobre :J. proteç:ío e os

direi lOS das pessoas portadoras de transtornos mentais

e redireciolla o modelo assislencial em saúde melllal.

Entre as principais questões abordadas na lei estão:

garantia de acesso ao melhor tratamemo disponível;

gar:tmia de tr:ttamentO humaniz.:ldo, respeitoso, livre

de :J.busos e realiz:J.do por meios menos invasivos; foco

na recuperação, reinserção na família, na comunidade

e inserção na esfera do uabalho; garantia de privaci

dade e sigilo sobre os ClSOS; garantia de :ltendimemo

interdisciplinar; gar:tntia de acesso aos meios de comu~

nicaç:ío, g:ll~ntia de acesso 3. informação sobre a do~

ellça e o tratamento, gaT:lntia de que o tT:ltamento seja

feito preferencialmellle em serviços comunitários. Por

fim. a lei recomenda que a internaçáo s6 seja indica

da quando os recursos extra~hospitalares se mostrarem

insuficientes.

Lei nO 10.708, de31 de julho de 2003. que insti~

mi o auxilio à reabilitação psicossocial para indivíduos

acometidos de transtornos mentais egressos de inter

nações. Entre as principais questões abordadas na lei

estáo: am::ílio--reabilitaç:ío psicossocial para assistência.

acompanhamento e integT:lção social fora de unidade

hospitalar e garantia ao benefid.irio de atenção conli~

nuada em saúde mental.

Quanto às portarias do Ministério da Saúde.

destacamos as que definem dispositivos terapêuticos

substitutivos :Ia modelo de internaç:ío integT::11, como

a Portaria n" 336, de 19 de fevereiro de 2002, que cria

os CAPS (Cenuo de Atenção Psicossocial), a Portaria

n° 106, de 11 de fevereiro de 2000, que cria os SRT

(Serviços Residenciais TerapêutiCOS) e a Portaria Inter~

ministerial n" 628, de 2 de :lbril de 2002, que tem

como propÓsilO conrribulr para o cOlllrole e ou redu~

ç:ío dos agravos mais frequentes 3. saúde da população

penitenciária brasileira e tem como público-alvo 100%

da populaçáo penitenciária brasileira. confinada em

unidades masculin:J.s. femininas e psiquiátricas.

AS CONFERÊNCIAS NACIONAIS DE

SAÚDE MENTAL E AS PROPOSTAS PARA A

PROBLEMÁTICA DO LOUCO INFRATOR

As conferências ocorrem em mamemos Impor

tantes envolvidos com os movimentos sociais que

apoiam a reforma psiquiátrica. Nestes eventos são dis~

cutidos temas que favorecem mudanças e transforma~
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ções do conlexto dos :Hendimentos em saúde mental,

inclusive no que se refere ao louco infraLOr.

A J Conferência Nacional de Saúde Memal ocor~

reu em Brasília~DF no ano de 1987. O Tema III desta

conferência - Cidadania e Doença Mental: direitos,

deveres e legislaç:io do doente mental-discute, no que

se refere à Legislação Penal, que ela deve revisar sobre

a questão da inimputabilidade; que deve aprofündar as

discussões sobre os manicómios judiciários, buscando

extingui-los ou n~nsformá~los de forma profunda; que

dê mais atenção à definição de periculosidade, já que

esta implica juízo de valor, além de dar margem ao uso

indevido da saúde mental; e, que ao definir uma peSo

soa como sendo 'perigosa'. não se deve promover um

julgamento definitivo, sendo que os direitos humanos

devem ser ~ramidos.

Ainda no comexm do Tema 111, no que se refere

à Legislação Sanitária e Psiquiáuica, foram discutidos

que sejam assegurados os mecanismos legais de garan~

üa do direito individual conua a imernaç:io involun~

rária, sendo possível a reversibilidade desta internaçáo

em até 72 horas.

A II Conferência Nacional de Saúde Mental

ocorreu em 1992, também em Brasília~DF. O capí~

lUlo 9 do relatório final desta conferência se refere aos

"'Direitos Civis e Cidadania", e sugere que as imer~

nações psiquiátricas indicadas por autoridades judi~

ciais sejam submetidas à avaliação da equipe multidis~

ciplinar de saúde mental; que sejam criadas normas

que determinem a ~rantia dos direitos humanos aos

indivíduos com sofrimento psíquico internos nas ins~

[jtuiçóes de saúde; que sejam extimos os dispositivos

legais que atribuem periculosidade aO doeme menral;

que sejam extintOS os manicâmios judiciários, sendo

substitUídos por modelos que possibilitem o eumpri~

mento d.1S medidas de segumnça e que haja tmtamen~

[Q humano reabilitador; que sejam criadas comissões
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de estudo com o objetivo de revisar conceiros corno

imputabilidade, inimpUlabilidade, nulidade dos atos

civis e periculosidade, para que sejam substituídos por

conceitOs mais adequados; que sejam or~nizados pro~

gramas especiais nas instituições penitenciárias com

o objelivo de minimizar o sofrimento psíquico dos

encarcerados, tendo em vista que após o terceiro ano

de prisão há um aumento crescente da sintomatologia

da doença mental; que o louco infrator recêm~liberado

de insütuiçõcs psiquiátricas forenses seja reinserido na

sociedade, não devendo o mesmo ser encaminhado a

hospitais psiquiátricos; que sejam auibuídos à equipe

interdisciplinar os encaminhamentos de indivíduos

com so&imento psíquico aos hospitaiS de custódia e

tratamento; e que seja propOStO .à justiça que o louco

infr.nor possa cumprir sua pena em forma de presta~

ção de serviços à comunidade.

O Capítulo 12 da mesma conferência, que se

refere aos 'Direitos dos Usuátios', sugere a g:uanüa

11 pessoa internada de visitas diárias de familiares e

amigos, assim como O acesso às correspondências e à

imprensa. Sugere também a proibição da retirada dos

pertences pessoais e documentos dos usuários internos

no serviço de saúde mental. além da abolição da divul~

~ç:io da patologia do paciente em laudos e atestados.

garantindo assim o sigilo 30S f:tmi!i3res e usuários.

A ]I] Conferéncia N3cional de Saúde Mental,

que ocorreu no ano de 2002 em Brasília, aponta no

seu capítulo 5, que se refere aos "Direitos dos usuá~

rios privados da liberdade", que as discussõcs quanto

aOS manicómios judiciários devem contemplar todas as

áreas envolvidas llO processo, como a legislativa, previ~

denciária, direitOS humanos, dentre outras, sendo que

o objetivo básico de tais discussões deve ser permeado

pela garanüa dos direitos do doente mental infrator

quanto à responsabilid.1de, .à reinserçáo social e 30

atendimento baseado nos princípios do SUS. Sugere



a criaçio, dentro das Vaf:Is Criminais, de programas

de assistência aos indivíduos com sofrimento psíquico

sub judice; a garamia de um uatamemo humanizado

a estes indivíduos para que se facilite sua reinserção

na família e na comunidade, incluindo acesso ao la~

zer, 11 vida sexual, além de saídas periódicas planejadas;

propõe que o Ministério da Saúde se articule com os

Ministérios Públicos &taduais por meio de convénios,

com o intuiw de facilitar o processo de curatela; apon~

ta rambêm o questionamento qU.1ntO ao mltamento

jurisdicional ao doente mental, sendo condenadas as

reclusões em quaisquer ambientes, a fim de garantir

seus direitos, além de discmir o conceito de inimpu

tabilidade. E por fim. aponta o dever de garantir que

a criança e o adolescente doentes mentais e portadores

de H rv, usuários de drogas ou deficiências mentais

sejam efeLivameme incluídos nos programas de saúde

mental.

Já a Carta de Brasília, elaborada na X Conferên

cIa Nacional de Direitos Humanos em 2006, sugere

que indivíduos com sofrimento psíquico que comete~

ram delitos e foram considerados inimputáveis sejam

tratados com as mesmas condiçóes definidas na refor

ma psiquiátrica, ou seja, em hospitaiS gerais e serviços

substitutivos.

Em todos estes encontros perccbe~se uma preo~

cupação constante dos profissionais e adminiSl.radores

públicos com o bem~estar do indivíduo que tem sua

saúde mental alterada, sendo ele infrator ou não.

rROGRAMAS DE RESSOCIALlZAÇÃO DO

LOUCO INFRATOR NO BRASIL

Sabe~se que a ciência consagrou a loucura como

um perigo para a sociedade moderna, sobretudo o lou~

co infrator, único do qual se exige, pelo Código Penal

brasileiro, um exame de cessação de periculosidade

realizado pela psiquiauia. por meio de dois psiquiatras

designados pela autOridade judicial. Esta é a condição

para que o semenciado venha a conseguir ou não a

extinção da sua medida de segurança.

Na verdade, quando um louco comete um cri~

me, ele é sentenciado com uma medida de segurança,

de duração indeterminada, mas, efetivamente, essa

sentença sela seu destino que histOricamente tem sido

o exílio perpétuo nos hospitais de CUstód.ia/manicô~

mios judiciários. Como bem destacou a campanha da

Comissão de Direitos Humanos do Conselho l~eral

de Psicologia. em 1999, "esses lugares são o pior do

pior" (BARROS. 2005).

Numa tentativa de se muei.1r o destino desses

loucos infratores, programas de ressocializaçio foram

criados e estão descritos abaixo.

PAi·PJ

O Programa de Alenção Jmegral ao Pacieme

Judiciário Portador de Sofrimento J'síquico lnfrator

(PAJ-PJ). implantado em março de 2000, é uma par

ceria entre o Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais (TJMG) e o Centro Universitário Newton

Paiva, de acordo com a Portaria Conjunta nO 25/2001

da Presidência do Tribunal e da Corregedoria~Geral

de Justiça do &rado de Minas Gerais, que instimi e

regulamenta o J'rograma de Atenção Integral ao Pa~

ciente Judiciário. Seu objetivo é assiStir aos infratores

com suspeita de insanidade mental ou que já eslejam

cumprindo as cham:ldas 'medidas de seguf:Inça' (me~

didas aplicadas pelos juízes aos loucos infratores). A

equipe do PAI.PJ tanto auxilia os juízes a definir as

medid.1s a serem adotadas como acompanha os indi~

víduos com sofrimento psíquico visando sua inser~
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ção social. O Programa PAl~PJ é executado por urna

equipe multidisciplinar, da qual fazem partes profissio

nais e estudantes; 20 profissionais e oito estagiários de

Psicologia, 10 assistentes jurídicos e quatro assistentes

sociais. Além disso, a equipe conta com a parceria das

redes públicas de saúde estadual e municipal.

Desde sua implantação, em 2000, já passaram

pelo programa mais de 840 indivíduos com sofri

mento psíquico e cerca de 1.580 processos. AlUal~

mente. 266 infratores com sofrimento psíquico são

atendidos pela equipe do PAl~PJ, totalizando 380

processos. Denlre os indivíduos com sofrimenlo psí~

quico acompanhados, 171 estão fazendo uatamento

em casa, juntO de seus familiares, trabalhando ou

estudando. Dos 31 indivíduos com sofrimento psí~

quico que :l.ind:l. estão em regime de internação, 17 já

exercem advidades de inserção social. E ainda existem

64 CL'lOS acompanhados que se encontram no sistema

prisional. O índice de reincidência é baixíssimo, giran

do em torno de 2%, principalmente em crimes como

uso de drog:ts ou furro. Não foi regislr.lda nenhuma

reincidência em crimes graves conua pessoas, como

homicídio, tentativa de homicídio ou latrocínio.

O projeto Programa de Assistência Integral ao

Paciente Judiciário - PAl~PJ tem os seguintes obje.

ovos:

• Favorecer, por meio da mútua cooperação téc~

lllca e didática, estabelecida pelo convênio entre o

Tribunal de Justiça e o Centro Universitário Ne\vton

Paiva, as condições necessárias que g:uantam, por

meio da prática inlerdisciplinar, toda a assistência 11

saúde, jurídica e social, para a reinserção do paciente

judiciário.

• Proporcionar condiçóes favornveis ao ensino e 11

prática interdisciplinar, :.ltmves d1 indissociabilidade
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entre pesquisa, aç:ío e transmissão entre os diversos

cursos envolvidos neste projeto, aniculando-os com

a rede de assistência em saúde mental na sua relação

com a JUStlça.

• Divulg:tr e partIcIpar d1 construção de pro~

postas criativas e imerligadas com a realidade social,

mediante produçáo acadêmica, a fim de contribuir

efetivamente no estabelecimento de políticas públicas

de atenção e assistência ao louco infrator, no campo

c.xecutivo, legislativo, judiciário, bem como provocar

a mobilização da sociedade civil sobre o tema.

Diferentemente do manicómio ou do presídio

- incentivadores e multiplicadores da violência contm

o próximo e contra si, :10 propor com seus muros :I

ruptura dos laços de convivência -, o PAl~PJ aposta

que cada um pode construir um projeto de vida com

espaço na rede social. Desde que esse paciente tenha

acesso aos recursos pam projetá~lo na cidade, pro~

duzindo tuna redução d:l. violência como rcspost:l 11

emergência da fàlha em qualquer V<lriação da estrutura

psíquica. P:l.rece ser esse o caminho para a reconstru~

ção do lug:tr que o indivíduo ocupa na relação consigo

e com os outros, para a retomada da cidadania, tr:I.ns~

form:mdo seu sintoma numa form:l de laço social.

De acordo com Barros (2005), a ferramenta mais

imporrame é a discussão de cada caso, a construção do

caso clínico del3lhadamente e o respeito ao sofrimen

tO do homem. Todos os campos do saber envolvidos

panicipam dess:ls reunióes sem:lnais: psicólogos. ad~

vog:tdos, assiStentes soci:lis, est:J.gi:írios d1S várias áreas,

voluntários. O Judiciário é informado, passo a passo,

da evolução de cada caso; da cela do manicâmio ou

da prisão, passando pelo atendimento psicológico nas

CIsaS dos indivíduos com sofrimento psíquico ou n:lS

salas do PAl~PJ, nos Cersams (Centros de Referência



em Saúde Menta!), até o momemo em que estes re

tornam à.s ruas.

PAJIJ

O Progl.lm..1 de Atençío Integral ao Louco lnfra~

ror (PAlLl) foi criado em 2006 e foi regulamentado

pela ponaria 058, de 3 de abril deste mesmo ano. Ele

tem o propósiro de promover atenção integml ii saúde

das pesS03S portadoras de transtornos mentais, subme~

tidas ii medida de segurança no Estado de Goiás, bem

como daquelas que manifestarem sofrimento psíquicO

no transcurso da execução penal. A população-alvo do

programa são pessoas portadotas de sofrimento psí

quico que est:lO submetidas ii medida de segurança no

Estado de Goi3s e aquelas que manifestarem sofri~

menta no uanscurso da execução penal.

Os objetivos do PAlLl S:lO:

• Produzir relatórios para a justiça, sugerindo Pro~

jeto TerapêutiCO adequ3do ii singuJ:J.ridade do caso,

definindo a instituição onde a pessoa será acompa~

nhada e outros procedimentos terapéuticos.

• Acompanhar o tratamento do louco infrator em

cumprimento da medid:J. de segur:mça, inform:J.ndo a

autoridade judicial, periodicameme, quanto ii evolu~

çio do tratamento.

• Acompanhar os processos judiciais, encaminha~

dos pela JUStiça, para :J.uxiliar as auroridades judici:J.is a

realizar dent.ro dos prazos legais os exames de cesS3ç:ío

de periculosidade.

• Promover discussáo com periros oficiais antes da

reaJizaçio do exame de cessaçâo de periculosidade.

fornecendo :J. eles maiores informações quanto ao amai

estado de evoluçáo do tl.ltamemo e demais informa~

ções relevantes pal.l individualiz:tção do exame.

• Garantir acesso ao tratamento na rede pública de

saude, possibilitando ao paciente recursos que ~ran~

tam sua circulaçio pelo esp:lço social.

• Realizar disCUR'i:lo de casos com a equipe de aten

dimento do paciente. acompanhando sua evoluç:lo

clínica, intervindo clinicamente, quando se fizer neces~

sário um processo de respons:lbilizaçio.

• Estabelecer parcerias com instituições afins, bus

cando a acessibilidade, cidadania e a inserção social do

louco infrator.

• Realizar atividade de sensibilização com profis~

sionais e autoridades das âreas da saúde, justiça, aR'iis

tência social buscando desmisrificar a imagem do lou

co inframr como peR'ioa perigosa e incapaz, cultivada

:la longo da história da 10ucur:L

o Programa deve contar com equipe multidis~

ciplinar mínima de um Advogado, dois Assistentes

Sociais. um Médico Psiquiaua, quauo Psicólogos e

uma Enfermeira. A equipe de apoio ao Programa deve

comar com dois auxiliares administrativos e estagiá~

rios das áreas da saúde e da justiça.

ProgrfWUl de Bras{lin

O Projeto de Ressocializaçío com indivíduos

com sofrimento psíquico masculinos com problemá~

rica jurídica iniciou-se em 2002 tendo como proposta

inicial a reinserção social destes indivíduos originários

da Ala de Tratamento Psiqui:í.trico - ATP, 1000lizada

no interior de uma penitenci3ria feminina de Bl.lsília.
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A ATP contava no ano de 2004 com 66 indi~

víduos com sofrimemo psíquico com problemática.

jurídica. com os mais diversos diagnósticos psiquiátri.

cos: transtornos esquizofrênicos. transtOrnos de hu~

mar. transtornos de personalidade e tranStornos por

uso e abuso de substâncias psico:nivas. O ptiblico~alvo

inicial foi indivíduos com diagnóstico de translorno

esquiwfrênico, que estavam há mais de cinco anos re·

dusos e com grave problemática. psicossociaL

O planejamento iniciou·se em 2002 com um

trabalho de parceria entre o Tribunal de Justiça do

DisuiLO Federal e Territórios. Vara de Execuções Cri~

minais do Distrito l;edeml - VEC, Seção Psicossocial

da VEC - SEVEC. e o tmbalho voluntário do pri~

Oleiro autor deste artigo. que realizava atendimentos

semanais na ATp, tendo como foco de seu trabalho

as direlrizes da Lei 10.216, de 6 de abril de 2001,

que dispõe sobre a prmeção e os direitos das pessoas

portadoras de transtornos mentais e redireciona o

modelo em saúde mental, e posteriormente na por·

taria interministerial nO 1.777 de 9 de setembro de

2003, do Plano Nacional de Saúde no sistema penj~

lenciário, especificamente na área de atençáo de saúde

mental que redireciona, reorganiza a assistência dos

indivíduos portadores de transtornos mentais jurídi~

coso Após discutir com a equipe de saúde mental do

CAPS/SE..<; - lnstitUIo de Saúde Memal, foi sugerido

jumameme com a equipe do psicossocial da vam de

execução criminal - VEC a inserção desses indivíduos

com sofrimemo psíquico com problemática jurídica.

neste serviço.

A execução do trabalho leve como cronograma

de atividades as seguintes ações: a abordagem social

focada nas possibilidades de reimegração social de

cada indivíduo com sofrimento psíquico com pro~

blem:hica jurídica. assim como seus direitos sociais

enquanto pessoas com necessidades de assistência em
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saúde mental: Beneficio de Prestação Continuad.1

(BPC) e o Programa de Volta para Casa.

A reintegração social para esses indivíduos come·

çou com o fim da medida de segurança. isto é. cessação

de periculosidade nos exames criminológicos feitos

pela equipe de psiquiatria e psicologia forense do lns~

titUlO Médico l..ega.1-lML.

Com essa abordagem, a linha de tratamento se

aproxima dos conceitOs universais da dedamção dos

direitos humanos que são: liberdade, dignidade, soli·

darie(!:lde e justiça, tão necess::írias para os indivíduos

com sofrimento psíquico.

Apesar de o programa exlStlf desde 2002, o

mesmo não está regulamentado juridicamente até o

momento. tendo este autor buscado a intervenção

política. porem ate o mamemo com tentativas infru~

tifems.
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