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RESUMO 
 

O doente mental quando pratica ato tipificado como delito penal, não se 
encontra sujeito à aplicação de pena, mas sim de medida de segurança, sendo 
que quando considerado perigoso ao convívio social, a ele é destinado o 
internamento compulsório. O questionamento que rege o problema de pesquisa 
é: o internamento por medida de segurança tem potencial de descontruir a 
humanidade de um doente mental? Neste sentido, o presente trabalho tem 
como objetivo averiguar se o internamento compulsório tem o condão de 
equiparar o interno à figura de homo sacer, compreendido na filosofia como 
aquele de quem toda humanidade fora retirada, restando apenas vida 
meramente biológica. Trabalha-se com a hipótese de que o Estado ao aplicar o 
cumprimento do internamento forçado abre exceção aos princípios protetores 
da dignidade e liberdade, excluindo o doente-delinquente do convívio social por 
prazo indeterminado, abandonando-o em Hospitais de Custódia e Tratamento 
(ou na falta destes em celas comuns), estigmatizando os indivíduos e falhando 
em seu tratamento. Como procedimento metodológico, utiliza-se de farto aporte 
teórico, composto por livros, pesquisas e trabalhos acadêmicos, artigos, bem 
como consultas processuais. Com o presente estudo pode-se concluir que o 
cumprimento da internação compulsória é degradante desde o seu primórdio e 
ainda se mantem da mesma forma, sendo esta flagrante desumanização, a 
interferência estatal sob a vida dos indivíduos, onde por meio do biopoder, o 
Estado passa a decidir quem merece viver em sociedade ou dela serem 
excluído, utilizando-se da dogmática penal para legitimar suas decisões, e 
manter-se como Soberano, fazendo com que um Estado Democrático, que tem 
como base em seu ordenamento jurídico a dignidade humana, abra exceção 
para excluir desta proteção àqueles que não se adequam ao controle social 
imposto, abandonando-o e condenando-o a vida nua, e por consequência, 
aproximando-se de um regime totalitário. O presente trabalho não possui o 
intento de apresentar soluções, e sim discutir o tema, tendo em vista que a 
manutenção deste internamento forçado que descontrói a personalidade de 
indivíduos inimputáveis é inadmissível a um verdadeiro Estado Democrático de 
Direito.  
 
Palavras-chave: Medida de Segurança; Internamento Compulsório; Biopoder; 
Homo Sacer. 
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ABSTRACT 
 

The mentally ill person when practicing an act defined as a criminal offense, is 
not subject to the application of sentence, but rather a measure of security, and 
when considered dangerous to social interaction, it is intended for compulsory 
hospitalization. The questioning that governs the research problem is: does 
security internment have the potential to deconstruct the humanity of a mentally 
ill patient? In this sense, the present work has as aim to investigate if the 
compulsory internment has the condition of equating the intern to the figure of 
homo sacer, understood in the philosophy like that of which all humanity was 
retired, leaving only biological life. The hypothesis is that the State, when 
applying enforced internment, excludes exceptions to the principles of 
protection of dignity and freedom, excluding the delinquent from social life for an 
indeterminate period, leaving it in Custody and Treatment Hospitals (or in the 
absence of these in common cells), stigmatizing individuals and failing in their 
treatment. As a methodological procedure, a rich theoretical contribution is 
used, composed of books, researches and academic works, articles, as well as 
procedural consultations. With the present study, it can be concluded that 
compliance with compulsory hospitalization has been degrading since its 
inception, and it is still in the same way that this flagrant dehumanization is the 
state interference under the life of individuals, where, through biopower, the 
State begins to decide who deserves to live in society or to be excluded from it, 
using criminal dogmatics to legitimize their decisions, and to maintain 
themselves as Sovereign, making a Democratic State, based on its legal order, 
human dignity, make an exception to exclude from this protection those who do 
not conform to imposed social control, abandoning it and condemning it to bare 
life, and consequently approaching a totalitarian regime. The present work does 
not intend to present solutions, but to discuss the subject, keeping in mind that 
the maintenance of this forced hospitalization that disrupts the personality of 
individuals that are unbearable is inadmissible to a true Democratic State of 
Right. 
 
Keywords: Safety Measure; Compulsory hospitalization; Biopower; Homo 
Sacer 
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1 INTRODUÇÃO 

O processo de humanizar o tratamento de doentes mentais, 

desprovidos da consciência de seus atos, que figuram como polo ativo de atos 

tipificados como crime, pode ser considerado relativamente recente. Com 

Foucault (2002), a adoção do sistema vicariante na Europa há 

aproximadamente dois séculos, passou-se a questionar a atribuição de 

penalidades a referidos agentes, rompendo assim com a prática de submeter 

estes indivíduos às aflições de uma penalização criminal.  

Como bem leciona Canotilho (2002), o ordenamento jurídico necessita 

de coesão para ser considerado válido e legítimo, não sendo, portanto, lógica a 

punição de um indivíduo que não dispõe da compreensão de seus atos. No 

Brasil, a efetivação legal deste entendimento tomou forma inicialmente com a 

sanção da Lei de Execução Penal, nº 7.210, de 1984, que no artigo 171, 

prescreveu que o doente mental não seria mais exposto a punições, mas sim, 

tratamento por meio medidas de segurança. O Referido tratamento seria 

efetivado pela modalidade ambulatorial ou, em casos de maior gravidade, com 

a internação compulsória, deixando para trás a visão de culpabilização, e 

adotando (ao menos na teoria) instrumentos de caráter curativo, que objetivam 

o acompanhamento e tratamento da saúde mental do indivíduo.   

Em que pese o avanço considerável, com a sanção da lei 7.210/84, 

que afastou a possibilidade da aplicação de penas aos doentes mentais, os 

problemas com a desumanização e desrespeito com a dignidade destes 

indivíduos se mantiveram, levando o legislador Paulo Delgado em 1989, propor 

o Projeto de Lei1 nº 3.657/1989, que tinha como objeto a extinção progressiva 

dos manicômios e sua substituição por outros recursos assistenciais. A 

justificativa apontada consistiu no fato dos hospitais psiquiátricos se 

demonstrarem um recurso inadequado, que geram mais doenças do que 

benefícios, além de ser plenamente substituível por serviços alternativos, 

menos estigmatizastes, mais humanos e terapêuticos. 

                                                
1 Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao 
=20004>. Acesso em: 15 dez. 2017. 
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A tramitação do Projeto de Lei levou mais de uma década, sendo 

apenas parcialmente aprovado e convertido na Lei nº 10.216/2001, que 

representou um marco na reforma psiquiátrica, limitando a internação 

compulsória a última ratio, priorizando tratamentos ambulatoriais, e visando um 

tratamento psiquiátrico humanizado. Ocorre que, como bem exprimem Santos 

e Ávila (2017): 

Utopia é vocábulo cuja significação pode ser facilmente 
apropriada quando se está diante da análise da efetividade do 
conjunto de normas jurídicas (constitucionais, 
infraconstitucionais e de direitos humanos) que versam – direta 
ou indiretamente – sobre o cumprimento da pena e o sistema 
carcerário brasileiro. (SANTOS e ÁVILA, 2017, p.268) 

Bibliograficamente diversas violações aos direitos da personalidade 

dos doentes mentais são registradas. Narrativas que descrevem o desrespeito 

à dignidade dos internos, decorrentes do próprio internamento, tanto pela sua 

simples existência, como também por acontecer em ambientes inadequados, 

facilmente comparados a presídios comuns, e com efeitos punitivos 

prevalecendo sobre os curativos. Essa falta de estrutura e profissionais, para o 

acolhimento dos doentes mentais infratores, acaba se contrapondo à 

necessária resposta estatal à sociedade. Os atos tipificados como crimes 

cometidos pelos inimputáveis geram, muitas vezes, um forte impacto na 

sociedade que acaba taxando o doente mental como seres insuscetíveis de 

convívio social, exigindo do Estado o afastamento do mesmo. 

Por esta razão, o doente mental possui direito e garantias que devem 

ser observadas e respeitadas assim como os demais indivíduos. Não raro, 

acabam sendo vítimas do biopoder que passa a interferir desmedidamente em 

sua vida em prol de uma política estatal que mantenha o controle e o poder nas 

mãos do Estado, mesmo que para tanto seja necessário um afastamento ad 

eternum dos indivíduos que não se adéquam as regras sociais impostas.  

Dentro deste contexto, surge o objetivo de pesquisa do presente 

estudo, que procura compreender os impactos do biopoder e do controle 

estatal na humanidade dos doentes mentais em situação de cumprimento da 

internação compulsória por medida de segurança, e se estes podem ser 
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equiparados ao homo sacer, figura símbolo da desumanização em vigência de 

estado de exceção. O interesse pelo tema justifica-se na hipocrisia de um 

Estado Democrático de Direito, que defende a dignidade da pessoa humana 

como máxima de seu ordenamento, contudo, ignora a desumana condição 

imposta aos internos por medida de segurança, condenando-lhes a uma 

punição disfarçada de tratamento. Como bem aponta Branco (2016), impõe-se 

ao doente mental o que se tem de pior dos presídios somado ao que se tem de 

pior dos hospitais, com uma consequência exterminadora. 

Diniz (2013a), durante o ano de 2011, dirigiu um censo junto aos 

Estabelecimentos de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (ECTPs) no Brasil, 

onde foi apurado que o país conta com 23 hospitais de custódia e tratamento, 

Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio 

Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Santa Catarina. A grande maioria deles 

está na região Sudeste do país (10 em 4 estados), embora haja muitos também 

na região Nordeste (8 em 8 estados). A população total de internos alcança 

3.989 indivíduos, e o mais agravante dado levantado pela autora aponta que 

desta quantidade o equivalente a 25% está tendo suas vidas privadas 

indevidamente. Segundo a autora, 741 já estariam com a periculosidade 

cessada ou ainda teriam a seu favor determinações judiciais de alta ou 

desinternação progressiva. 

No mesmo sentido tem-se a Ação Civil Pública nº 0000017-

04.2017.827.2721, ajuizada em 10 de janeiro de 2017, que tramita junto à 1ª 

Vara Cível da Comarca de Guaraí - TO, onde figuram como parte autora o 

Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Colinas - Dom Jaime Collins, 

Associação Estadual de Direitos Humanos Do Tocantins, Centro de Direitos 

Humanos de Cristalândia e como réu Estado do Tocantins, onde o objeto da 

demanda é a denúncia de diversos casos, recentes e atuais, de severas 

violações de direitos elementares à pessoa humana, tais como a reclusão sem 

tratamento psíquico, alojamento em celas comuns, a total falta de higiene e 

ausência de leitos, dentre outras transgressões que já foram inclusive 

denunciadas a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tais exemplos 
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demonstram que o Estado, ao munir-se das ferramentas da biopolítica, acaba 

falhando no cumprimento da medida de segurança, pois prioriza o afastamento 

dos indivíduos associais a um eficaz tratamento, tendo em vista que o que 

recebem nem sempre é capaz de tornar seres inconscientes em “corpos 

dóceis”. 

 Diniz (2013b), no ensaio “A casa dos mortos: do poema ao filme”, 

narra sua trajetória para transformar em documentário um poema-testemunho 

de “Bubu”, um interno que mesmo após treze internações compulsórias, 

demonstra ser um dos poucos capazes de enxergar que estamos diante de um 

novo holocausto. O interno narra em seu poema três tristes cenários dos 

Estabelecimentos de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, quais sejam, o 

suicídio, o ciclo interminável de internações e a sobrevivência, tal quanto uma 

prisão perpétua lhe pode proporcionar. O testemunho de “Bubu”, facilmente 

pode ser comparado ao testemunho do Primo Levi ao descrever o homo sacer 

dos campos de concentração. Tais relatos vão de encontro a outros inúmeros 

casos de internações desnecessárias ou ainda ineficazes, que privam os 

indivíduos do convívio social, e que ao serem condenados a uma segregação 

legalmente justificada os internos acabam muitas vezes tornando-se homo 

sacer. 

A internação compulsória por medida de segurança aponta para uma 

possível intenção de higienização social, livrando a sociedade do suposto 

perigo que representam aqueles que não se encaixam em suas regras. Tendo 

em vista que referido internamento permanece com a intenção preventiva 

baseada em uma suposta periculosidade do agente, uma das hipóteses do 

presente estudo é de que esta intenção se mantém ainda nos dias atuais. 

Castelo Branco (2016) aponta para uma crescente semelhança do 

cumprimento da medida de segurança com o cumprimento das medidas 

punitivas do Estado, levando a crer que a medida de segurança falha com sua 

natureza de inimputabilidade, muito mais característica a um sistema duplo 

binário em que a punição coexiste com o tratamento. 

O presente estudo não tem como objetivo apontar uma solução 

definitiva ao problema, mas sim discutir sobre o mesmo, demonstrando que 
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estamos à mercê de uma biopolítica que sob a justificativa de uma “exceção” 

normativa, suspende direitos elementares dos doentes mentais “perigosos”, ou 

pelo menos os assim enquadrados, condenando-lhes a uma gradativa 

desumanização. Para tanto, o presente trabalho encontra-se estruturado em 

quatro capítulos principais que se desdobram em subtítulos, a fim de 

pormenorizar a discussão proposta.  

No primeiro capítulo aborda-se o tema medida de segurança, 

apresentando ao leitor sua finalidade e características. Em sequência, é 

abordado sobre a construção dogmática penal da medida de segurança e sua 

desconstrução à luz da criminologia, onde se visa compreender os efeitos 

dominadores de uma dogmática que tenta justificar a aplicação da medida de 

segurança nos moldes atuais, mas que se demonstra incoerente e violadora 

quando contraposta com a criminologia.  

Já no terceiro capítulo, aborda-se especificamente a biopolítica como 

forma de controle estatal e suas implicações aos doentes mentais condenados 

a internação compulsória por medida de segurança. Encerrando a discussão, 

no quarto capítulo, objetiva-se, mesmo que audaciosamente, demonstrar 

argumentos que levam a uma equiparação do interno da medida de segurança 

ao homo sacer dos campos de concentração. 

A definição da metodologia de pesquisa trata-se de um importante 

passo no que se refere ao desenvolvimento de um estudo científico. Por esta 

razão, é imprescindível a definição do caminho a ser percorrido que dará 

direcionamento e foco na busca dos objetivos traçados, tendo em vista que 

mínimos desvios neste caminho de pesquisa podem levar a diferentes 

respostas. Assim, para o desenvolvimento do presente estudo, utilizou-se o 

método de abordagem dedutiva, como bem disciplina Mezzaroba e Monteiro 

(2014) em referido método. Na mesma, parte-se de uma premissa tida como 

verdadeira, tal qual a lei, que o autor denomina de argumentos gerais para 

alcançar argumentos particulares, ou seja, “a questão fundamental da dedução 

está na relação lógica que deve ser estabelecida entre as proposições 

apresentadas, a fim de não comprometer a validade da conclusão.” 

(MEZZAROBA e MONTEIRO, 2014, p.65) O referido método foi adotado tendo 
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em vista melhor adequar-se ao objeto de estudo que visa compreender se as 

premissas em que se funda a medida de segurança infringem direitos da 

personalidade dos internos ao ponto de desconstruir sua humanidade. 

O sistema metodológico empregado foi o funcionalismo, porque, como 

bem traz os autores, “para os funcionalistas a lógica de ações e reações dos 

indivíduos na trama societal é regida igualmente pela lógica de ações e 

reações institucionais”, (MEZZAROBA e MONTEIRO, 2014, p.95) sendo a 

preocupação do pesquisador que seu objeto de pesquisa seja voltado para as 

utilidades desempenhadas pelas instituições.  A pesquisa pode ser classificada 

como qualitativa, tendo em vista que o intuito do presente estudo é aprofundar 

e detalhar os fenômenos que são objeto de análise. Neste sentido, não se 

buscará medir dados ou quantificar informações, e sim identificar a natureza do 

tema estudado. 

Segue-se ainda a linha teórica, contemplando uma revisão bibliográfica 

aprofundada com o fim de sustentar a abordagem do objeto de estudo 

escolhido. Para o arsenal bibliográfico necessário, far-se-á uso não apenas de 

livros, mas também artigos, trabalhos acadêmicos, consultas processuais e 

demais ferramentas científicas capazes de conferir fundamento robusto ao 

tema em estudo. 

Por fim, ressalta-se que a presente pesquisa se caracteriza como 

descritiva, não buscando assim soluções, limitando-se a descrever e interpretar 

os fenômenos relacionados ao tema abordado, visando promover uma análise 

e descrição do problema e podendo assim dimensionar sua extensão. Veremos 

que o campo de concentração, quando visto como paradigma de governo, 

evidencia uma contínua indistinção entre violência, direito e política, mesmo no 

Estado moderno, pois “do ponto de vista da biopolítica, o trânsito entre 

democracia e totalitarismo se intensifica e se confunde.” (NASCIMENTO, 2010, 

p.195) 

Vivemos em um estado de exceção constante, em que a animalização 

e supressão de direitos são possibilidades legitimadas e legalizadas, mesmo 

no Estado Democrático de Direito, tendo como vítima aqueles que não se 
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adéquam aos “corpos dóceis” buscados pelo biopoder, tal qual o doente mental 

“perigoso”. 
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2 INSTITUTO DA MEDIDA DE SEGURANÇA 

 

2.1 Da definição de transtorno mental e inimputabilidade penal 

Primeiramente é preciso definir o que é enfermidade mental para 

posteriormente ponderar sobre seu atendimento, tarefa que se mostrou ao 

longo da pesquisa uma das mais difíceis de estabelecer.  

Michel Foucault, em sua obra “Doença Mental e Psicologia” inicia sua 

explanação com concepções de medicina mental e medicina orgânica, e, como 

base para uma diferenciação definir os instrumentos daquela: 

[...] a medicina mental tentou, inicialmente, decifrar a essência 
da doença no agrupamento coerente dos sinais que a indicam. 
Constituiu uma sintomatologia na qual são realçadas as 
correlações constantes, ou somente frequentes, entre tal tipo 
de doença e tal manifestação mórbida: a alucinação auditiva, 
sintoma de uma estrutura delirante; a confusão mental, sinal de 
tal forma demente. Constituiu, por outro lado, uma nosografia 
onde são analisadas próprias formas da doença, descritas as 
fases de suas evolução, e restituídas as variantes que ela pode 
apresentar haverá as doenças agudas e as crônicas, 
descrever-se-ão as manifestações episódicas, as alternâncias 
de sintomas, e suas evolução no decorrer da doença. 
(FOUCAULT, 1975, p. 6) 

Após estabelecer a instrumentalidade da medicina mental, Foucault 

delibera sobre os diversos sintomas que compõem ou poderão compor uma 

enfermidade mental assim declarada. O autor supõe ser possível se definir a 

doença mental com os mesmos métodos tradicionais da medicina orgânica, ou 

seja, pelo agrupamento de sintomas identificados, pois, “entre estas duas 

formas de patologia, não há então unidade real, mas semente, e por 

intermediário destes dois postulados, um paralelismo abstrato. Ora o problema 

da unidade humana e da totalidade psicossomática permanece inteiramente 

aberto.” (FOUCAULT, 1975, p. 9) 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, em obra organizada por 

Michelle Funk, estabelece que a definição de doença ou transtorno mental é 

extremamente difícil, pois “não se trata de uma condição unitária, mas de um 

grupo de transtornos com alguns pontos em comum.” (FUNK, 2005, p.27) 
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Dessa maneira, definir transtorno mental foi uma incumbência da legislação de 

um determinado país, o que não significa que pode ser executada sem maiores 

obstáculos, posto que a lei que se volte apenas à admissão e tratamento 

involuntários corre o risco de se restringir a uma categoria de transtornos mais 

graves.  

Assim, é importante observar também que se a definição legislativa 

alcançar toda e qualquer espécie de transtorno mental, a extensão da referida 

concepção poderá ampliar de forma tal que as próprias disposições da lei se 

tornarão inoperantes, evidentemente porque existem transtornos mentais de 

maior e menor gravidade. Não é possível definir em absoluto o que é transtorno 

mental de modo que o contorno da referida definição seja universal, uma vez 

que se leva em conta, decididamente, cada contexto social, cultural, econômico 

e legal de cada sociedade. Todavia, a maior parte dos documentos científicos 

clínicos concebe transtorno mental, conforme é empregado: 

[...] para implicar a existência de um conjunto de sintomas 
clinicamente identificáveis ou comportamento associado na 
maioria dos casos a sofrimento e a interferência nas funções 
pessoais. O desvio ou conflito Social, por si sós, sem disfunção 
pessoal, não devem ser incluídos no transtorno mental 
conforme aqui definido. (FUNK, 2005, p.27) 

Assim, o transtorno mental pode abranger a enfermidade mental, o 

retardo (ou deficiência intelectual), transtornos de personalidade e dependência 

de substâncias psicoativas. Importante salientar que as definições são 

variáveis de acordo com a comunidade social que estrutura. De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde se classifica como transtorno mental aquele 

que interfere substancialmente no raciocínio do indivíduo a ponto de prejudicar 

seu reconhecimento da realidade e capacidade de gerir a própria vida, 

podendo ainda levar a comportamentos agressivos ou irresponsáveis. (FUNK, 

2005). 

Esse conceito é interessante devido à associação do transtorno com a 

capacidade de reconhecer a realidade ou a aptidão para atender as “demandas 

da vida”, diferenciando-o de retardamento que está associado à 

irresponsabilidade, igualmente. No Canadá, no entanto, pela observação da Lei 
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de Consentimento na Atenção à Saúde de Ontário, a terminologia utilizada é 

caracterizada como “incapacidade mental”, cuja observação para sua definição 

é feita na capacidade do indivíduo de tomar decisões, e aquele capaz é o que 

consegue compreender as informações de um tratamento médico e guiar-se 

conforme essa compreensão.  

Neste ponto, ressalta-se a importância de se estabelecer conceitos 

outros que se estendem aos de transtorno, deficiência ou incapacidade mental, 

isto é, para uma percepção completa é necessário conjugar conceitos e 

adaptá-los a cada realidade social em determinado momento. Seguindo essa 

linha de raciocínio, aprimorando o critério com informações precisas, se 

estabelece, com dificuldade, uma classificação dos distúrbios psíquicos como 

qualitativos e quantitativos. Assim, o psiquiatra forense Antônio José Eça define 

os ditos distúrbios qualitativos e quantitativos como sendo: 

Os qualitativos caracterizam-se pelo surgimento do algo novo 
na vida psíquica do paciente. Muda-se a qualidade dos 
acontecimentos; a mudança sofrida é estrutural, processual; 
por exemplo, aparecem vozes, visões, pensamentos com 
ideias delirantes. Sua causa poderá ser orgânica ou psíquica. 
As causas orgânicas podem ser: conhecidas ou exógenas, nas 
psicoses sintomáticas; ou desconhecidas, nas psicoses 
endógenas. [...] No caso dos quantitativos o que muda é a 
quantidade, isto é, caracterizam-se pelo aumento ou 
diminuição de ocorrências psíquicas que podiam ser 
consideradas como traços normais dos indivíduos em geral. 
Aqui não houve mudança da estrutura intrínseca do 
funcionamento da mente do indivíduo, mas apenas alterações 
“para mais” ou “para menos” de características básicas e 
comuns a todos os seres humanos. Entre eles se destacam: - 
as personalidades psicopáticas; - os desenvolvimentos 
neurótico e simples; e a – oligofrenia. (EÇA, 2010, p.70) 

Tanto na comunidade científica como na jurídico-penal não são tão 

amplamente aceitas todas essas acepções do transtorno mental, tampouco 

suas extensões, e, especialmente no caso desta, só são relevantes os 

transtornos que, além de limitar o discernimento da pessoa para a prática de 

fatos típicos e antijurídicos, também a impossibilitam de guiar-se conforme 

esse entendimento, nos termos da legislação penal vigente.  

Nestes acordes, aproveitando o ensejo da definição prévia de 

transtorno mental, faz-se, obrigatória e contextualmente a definição de 
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inimputabilidade penal. A legislação penal vigente no país, conforme leitura do 

artigo 26 do Código Penal estabelece não um conceito, mas a consequência da 

averiguação da inimputabilidade penal que é a isenção de pena ao que:  

[...] por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto 
ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente 
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-
se de acordo com esse entendimento. (BRASIL, 463) 
  

A ideia de desenvolvimento mental incompleto, de portador de 

transtorno mental está intimamente relacionada com a culpabilidade na 

estrutura jurídica pátria. Prado, Carvalho e Carvalho (2013), trazem que a 

noção de culpabilidade evidencia a relação entre a lei e o homem a que se 

destina, podendo ser conceituada como a reprovabilidade de uma conduta que 

está em desacordo com as normas pré-estabelecidas, resultando assim em um 

dos fundamentos para aplicação e limitação da pena.  No mesmo sentido se 

posiciona Cirino ao defender que a culpabilidade é indicada pelas condições 

pessoais “de saber (e controlar) o que faz (imputabilidade), de conhecimento 

real do que faz (consciência da antijuridicidade) e do poder concreto de não 

fazer o que faz (exigibilidade de comportamento diverso)”. (SANTOS, 2012, p. 

32) 

Acontece que quando um indivíduo não possui a plena capacidade de 

entender o que motiva seus atos, tendo consciência da ilicitude de uma 

conduta e tendo a escolha de pratica-la ou não, não há como se falar em 

culpabilidade. O inimputável, em alguns casos, em decorrência de sua 

condição mental não apenas não possui o discernimento entre licito e ilícito, 

como também não tem domínio sobre fazer ou não fazer algo, sendo guiado 

pela consequência de sua enfermidade.  

Sendo assim, imputabilidade é a capacidade de culpabilidade, é a 

aptidão para ser culpável, enquanto inimputabilidade é a falta de condições 

pessoais mínimas de desenvolvimento psíquico ou biológico, que como 

consequência levam a falta de entendimento das consequências de seus atos. 

A esta segunda hipótese é excluída qualquer culpabilidade, posto que nas 

palavras de Cirino:  
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A capacidade de culpabilidade é atributo jurídico de indivíduos 
com determinados níveis de desenvolvimento biológico e de 
normalidade psíquica, necessários para compreender a 
natureza proibida de certas ações e orientar o comportamento 
conforme essa compreensão. (CIRINO, 2012, p. 285) 

Em verdade, pela leitura do artigo 26 do Código Penal se pode verificar 

a existência de dois critérios que, unidos, configuram o critério biopsicológico, 

ou seja, a existência de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto 

ou retardado (critério biológico) e a incapacidade de determinar-se, ao tempo 

da ação ou omissão, conforme esse entendimento, ou entender o caráter ilícito 

do fato (critério psicológico). 

A existência dos dois critérios deve ser investigada na Ação Penal 

sofrida pelo autor do fato, sendo que o critério biológico seria a confirmação 

sobre a existência de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou 

retardado, enquanto o critério psicológico irá averiguar se esta doença é capaz 

de tirar a consciência entre o licito e o ilícito, afastando assim os requisitos da 

culpabilidade e por consequência, qualquer intuito de punição, que não seja a 

medida de segurança, que em teoria não deveria se revestir de caráter 

punitivo. 

Quanto ao procedimento detalhado de verificação desses critérios e a 

demanda consequente de aplicação de medida de segurança, é preciso anotar 

que serão analisadas posteriormente. Até o momento presente do trabalho em 

questão é possível afirmar que um dos critérios definidos na legislação penal 

vigente para definir se o sujeito é ou não imputável está relacionado com a 

existência de transtorno mental, porém, que o transtorno detectado seja capaz 

de fazer com que o sujeito não compreenda o caráter ilícito do fato ou não seja 

capaz de direcionar-se conforme esse entendimento, ao tempo do fato. 

 

2.2  Do atendimento aos portadores de transtornos mentais na história 
do Brasil 

Imperativo tratar do surgimento da Medida de Segurança como espécie 

de sanção penal, traçando considerações sobre a dispensa dada ao doente 
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mental, de uma forma geral e mais especificamente no Brasil, tendo em vista 

que, tecnicamente a referida sanção é a este dirigida. Considerando os critérios 

médicos, no Brasil Colônia, as práticas medicinais eram exercidas por qualquer 

um da comunidade que ostentasse um mínimo de conhecimento, e, as 

instituições hospitalares abrigavam pessoas que estavam em qualquer 

condição de exclusão, doentes, miseráveis e alcoólatras como forma de 

minimizar seu sofrimento. 

No século XIX, com o advento das primeiras instituições de ensino de 

Medicina no Brasil, e, especificamente em 1881, com a psiquiatria sendo 

consolidada como cátedra, concomitantemente à medicina legal, notaram-se 

avanços por essa razão decorrentes. (JACOBINA, 2008, p.62) Na realidade, 

trabalhos acadêmicos de conclusão do curso de Medicina é que representaram 

um olhar um pouco mais minucioso ao indivíduo que apresentasse 

enfermidade mental, tais como: 

As teses de Silva Peixoto, de 1837 (Considerações gerais 
sobre alienação mental); de Geraldo F. de Leão, 1842 (As 
analogias entre o homem são e o alienado e em particular 
sobre a monomania); de A. J. I. C. Figueiredo, em 1847 (Breve 
estudo sobre algumas generalidades a respeito da alienação 
mental); de Cid Emiliano de Olinda Cardozo, em 1857 
(Influência da civilização sobre o desenvolvimento das 
afecções nervosas); de Carneiro da Rocha, em 1858 (Do 
tratamento das moléstias mentais); e de F. J. F. de 
Albuquerque em 1858 (Dissertação sobre a monomania). 
(RIBEIRO, 1999, p. 19) 

Com isso, juntamente com a criação dos hospitais que acolhiam 

pacientes com enfermidades mentais é que se iniciou a preocupação com a 

atenção a tais situações no âmbito da saúde pública, e, definitivamente o que 

interessa neste trabalho, no contexto jurídico-penal especialmente.  

Entre 1842 e 1852, no Rio de Janeiro, foi construído o primeiro 

estabelecimento dessa natureza, o Hospício Pedro II, singularmente chamado 

de Hospital dos Loucos. Tal instituição foi alvo de severas críticas e 

apontamentos de violência e atrocidades cometidas contra pacientes, 

demonstrando que não houve avanços quanto a humanização no tratamento: 
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[...] os loucos por leitos tinham tábuas, sem colchões nem 
travesseiros, nem ao menos cobertura para lhes ocultarem a 
nudez e os resguardarem dos rigores do inverno. Os loucos 
agitados eram metidos em caixões de madeira, onde 
permaneciam nus e expostos às intempéries. (CHARAM, 1986, 
p. 07) 

Os espaços asilares aos quais eram submetidas pessoas com 

transtornos mentais eram constantemente questionados em dois pontos 

importantes, o primeiro pela melhoria ao tratamento dispensado aos indivíduos 

hospitalizados e à psiquiatrização do atendimento, ou seja, dar ao paciente 

com problemas de ordem psiquiátrica atendimento especializado. Em Minas 

Gerais e no Paraná, em 1903, surgiram os primeiros Hospitais com 

características de atendimento ao enfermo mental: o Hospital Colônia de 

Barbacena e o Hospital Nossa Senhora da Luz, respectivamente, este último 

como único hospital no Paraná até 1945, inaugurado o segundo hospital 

psiquiátrico do estado, o Sanatório Bom Retiro, atual Hospital Espírita de 

Psiquiatria Bom Retiro, também localizado na capital Curitiba.  (WADI, 2011) 

Doravante os tratados escritos e relatos de tratamento degradante aos 

pacientes internados em hospitais desse gênero, igual prestamento era dado 

aos que em ação contrária à norma cogente cometiam atos vistos como delitos 

penais e, em paralelo, eram caracterizados como “perigosos” e 

presumidamente perigosos por “irresponsabilidade”, por força e disposição 

normativa antes da Reforma na Parte Geral de 1984. A rigor, a legislação penal 

brasileira, especificamente o Código Criminal do Império de 1830, determinava 

que ao louco que cometesse crime aplicava-lhe a pena de recolhimento às 

casas destinadas – sem discriminar tais casas – ou às suas casas conforme o 

juiz determinar, in verbis: “Art. 12. Os loucos que tiverem cometido crimes 

serão recolhidos ás casas para eles destinadas, ou entregues ás suas famílias, 

como ao Juiz parecer mais conveniente.” (BRASIL, 1830) 

No que consiste ainda ao aspecto histórico legislativo do trato aos 

doentes mentais, o Código Penal de 1890, em vigor pelo Decreto 847 de 11 de 

outubro de 1890, nos seus dispositivos contidos nos artigos 27, §§ 3º e 4º e 29 

dispõem que: 
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Art. 27. Não são criminosos: [...] § 3º Os que por imbecilidade 
nativa, ou enfraquecimento senil, forem absolutamente 
incapazes de imputação; § 4º Os que se acharem em estado 
de completa privação de sentidos e de inteligência no ato de 
cometer o crime; Art. 29. Os indivíduos isentos de culpabilidade 
em resultado de afecção mental serão entregues a suas 
famílias, ou recolhidos a hospitais de alienados, si o seu estado 
mental assim exigir para segurança do publico. (BRASIL, 1890) 

Em cada situação específica, era o juiz que visando estabelecer a 

harmonia, arbitraria a alocação em instituições específicas, e, somente a partir 

da criação de legislações referentes, em 1903, (Dec.1132 de 22/12/1903), 

exigiu-se que cada estado deveria disponibilizar recursos para a construção de 

manicômios judiciários e que, enquanto não construídos, deviam ter anexos 

especiais aos asilos públicos e hospitais para o seu recolhimento. 

Conforme se verifica na pesquisa de Sérgio Luís Carrara (2010), após 

a legislação de 1903, o Hospital Nacional de Alienados, situado no Rio de 

Janeiro-RJ passou a abrigar os “loucos criminosos” em ala separada, que fora 

denominada “Seção Lombroso”, em homenagem ao antropólogo que dedicou 

seus estudos a teoria de que algumas pessoas nascem com tendências 

criminosas. 

Embora todo esse esforço legislativo – por assim dizer – somente em 

1921 foi inaugurado no Rio de Janeiro o primeiro Manicômio Judiciário do 

Brasil, hoje denominado de Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 

Heitor Carrilho. (GOULART, 2010, p. 112) As medidas de segurança, antes e 

depois da referida reforma, são cumpridas em estabelecimentos hospitalares 

que albergam quaisquer doentes mentais, os que exerceram ação típica e 

antijurídica. 

Estudos apontam relatos de pacientes que, por exemplo, eram 

internados por ter reagido agressivamente numa briga de bar e eliminado a 

vida de outrem, passando cerca de 40 anos em privação da liberdade, muitas 

vezes por determinação de delegados de polícia, sem nenhum apreço à 

diferenciação entre periculosidade social e criminal. (AMORIM, D. et al. 2006, 

p. 52-56). É preciso vários esclarecimentos neste ponto: a simples existência 

da doença mental, ou um fato atípico isolado cometido, não é suficiente para 
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determinar que uma pessoa é ou não apta ao convívio social. O internamento 

em manicômios judiciários trata-se de uma medida extremamente drástica, que 

pode levar a efeitos devastadores na vida do interno, não sendo aceitável sua 

aplicação baseada na mera existência da doença. 

Por esta razão, a instauração da medida de segurança pressupõe a 

comprovação de alienação mental e periculosidade do agente, levando o juiz a 

determinar a internação que pode ser por prazo indeterminado, perdurando 

enquanto não cessar a periculosidade através de perícia médica. Sobre esta 

situação, Cirino (2012) é enfático a defender que esta duração indeterminada 

viola a dignidade humana e lesa o princípio da proporcionalidade, pois inexiste 

correlação possível entre a perpetuidade da internação e a inconfiabilidade do 

prognóstico de periculosidade criminal do exame psiquiátrico.  

Afora a difícil melhoria do estado de saúde, o próprio 
reconhecimento da cessação da periculosidade figura como um 
dos maiores obstáculos à liberação dos custodiados, uma vez 
que, em virtude da inexistência de critérios para a sua 
mensuração, é raramente dada como finda no exame pericial, 
passando as medidas de segurança a ser cumpridas, na 
prática, em caráter perpétuo. Atemorizados pelo ilícito e 
receosos de liberar sujeitos insanos, de cujo comportamento 
não se pode ter certeza – como se tal segurança fosse possível 
em relação a alguém –, habituaram-se os médicos a produzir 
laudos atestando a permanência da periculosidade, e os juízes, 
por seu turno, a adotá-los integralmente em suas decisões. P. 
(MARCHEWKA, 2004, p. 186-187). 

Sem adentrar na constitucionalidade ou não do artigo 97, § 1º do 

Código Penal, se o mesmo foi ou não recepcionado pelo Texto Constitucional 

que proíbe penas de caráter perpétuo, por cláusula pétrea – artigo 5º, inciso 

XLVII - a circunstância é que seres humanos podem permanecer em ambientes 

asilares, recolhidos totalmente da realidade que os cerca, após o cometimento 

de um delito, por apresentarem comprovada enfermidade mental incapacitante 

até o último de seus dias. 

2.3 Definição de medida de segurança 

Por definição legislativa extrai-se, atualmente, que o texto normativo 

vigente não tece considerações conceituais sobre a Medida de Segurança, 
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limitando-se somente a ditar suas espécies, que são a internação em Hospital 

de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou estabelecimento congênere ou 

sujeição a tratamento ambulatorial, conforme narra o artigo 96 do Código 

Penal. A medida de segurança, todavia, é a espécie de sanção penal que se 

distingue da pena por limitar-se a aplicação nos fatos típicos e antijurídicos 

cometidos por aqueles que não possuem discernimento mental suficiente para 

compreender o caráter ilícito de suas ações. Seu deferimento está 

condicionado à averiguação de doença mental que o torna inimputável, o que 

significa dizer que para ser culpável, um dos elementos necessários para sua 

configuração efetiva é que o sujeito ativo de um determinado delito seja 

imputável. Considerando que somente o que o homem faz com vontade 

consciente pode ser reprovado com culpabilidade, nestes termos: 

Portanto, toda culpa é fruto da vontade. Somente aquilo que o 
homem faz por vontade, pode ser apontado como culpável. Os 
seus dons e predisposições - tudo o que o homem "é" em si 
mesmo - pode ser mais ou menos valiosos (portanto, também 
podem ser valorados), mas, somente, o que ele fez e como fez, 
em comparação com o que poderia ter feito e como poderia ter 
feito, somente isto, pode ser computado como “mérito” e ser 
apontado como culpabilidade. (WELZEL, 1956, p. 152-153 – 
tradução livre) 

Regra geral, o homem é um ser com plena capacidade de 

autodeterminação, capacidade de ser responsável por seus atos todos, ilícitos 

ou não, e, na medida em que, apesar de não possuir, por uma razão ou por 

outra, capacidade para se autodeterminar frente ao conjunto normativo de sua 

comunidade social, comete um delito, o Direito transcende a esse indivíduo 

uma consequência. É certo ainda que muitos indivíduos que não possuem 

capacidade de autodeterminação conforme o Direito (alguns declaram que 

essa capacidade é de se manter o comportamento conforme exclusivamente à 

norma) também não cometem delitos.  Aos que cometem, todavia, verificado o 

grau de periculosidade criminal, entre outros pressupostos, é aplicada a 

medida de segurança. 

Medida de segurança é toda a reação criminal, detentiva ou 
não detentiva, que se liga à prática, pelo agente, de um fato 
ilícito típico, tem como pressuposto e princípio de medida a sua 
periculosidade e visa finalidades de defesa social ligadas à 
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prevenção especial, seja sob a forma de segurança, seja sob a 
forma de ressocialização (LEVORIN, 2003, p.161). 

Consiste, então, a referida medida, na privação de liberdade em 

estabelecimentos asilares específicos enquanto não houver comprovação de 

cessação da periculosidade devidamente atestada. 

2.4 Natureza jurídica da medida de segurança 

Na maior parte da literatura penal desses tempos encontram-se 

defensores da natureza jurisdicional da medida de segurança, negando a 

possibilidade de que sua natureza, nos dizeres de Ferrajoli (2010), é 

administrativa. Segundo este mesmo autor o fundamento dessa negativa reside 

em quatro pilares distintos, quais sejam, o que se encontra legislado, a 

aplicação por parte do magistrado, seguir a comissão de um crime e estar 

resguardado pelo princípio da legalidade. (FERRAJOLI, 2010) 

Contrabalanceando tal entendimento, que será explicitado logo a 

seguir, Conde (2001) concebe tal medida por sua natureza instrumental: 

Na medida de segurança, não cabem dúvidas, é um 
instrumento indispensável na atual luta contra o delito. Ela se 
adéqua melhor do que a pena diante da personalidade do 
delinquente e pode contribuir com mais eficácia para sua 
readaptação na sociedade. Por outro lado, este é o único 
recurso disponível ao Estado naqueles casos em que não se 
pode impor uma pena em razão do sujeito ser inimputável, 
mesmo quando este cometeu um fato tipificado em lei como 
delito e é perigoso. (CONDE, 2001, p. 82 – tradução livre) 

A crítica que repousa quanto a sua natureza jurídica, em definitivo, é 

que não se verifica a evolução do princípio da retribuição ou de consequência 

da sanção penal em relação ao ato típico cometido. Além disso, configura-se 

um atentado evidente a necessidade de aplicar-se uma pena correspondente a 

um fato, e não aos aspectos subjetivos do autor desse fato, uma vez que o 

pressuposto para sua aplicação, que é a periculosidade do agente, é 

determinado por um juízo de probabilidade, que, “como tal, pode estar errado: 

o que não é considerado perigoso pode reincidir no delito e o que é 

considerado altamente perigoso não pode voltar a cometer mais crime”. 

(CONDE, 2001, p. 82 – tradução livre) 
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Numa temática frágil como esta, a postura coerente do operador do 

Direito, considerando o modelo de Estado que estrutura-se no país é tratar das 

peculiaridades do autor do injusto de acordo com critérios preestabelecidos. 

Paulo César Busato e Sandro Montes Huapaya indicam: 

Deste modo, a aplicação da medida de segurança é 
duplamente condicionada à realização prévia de um delito e à 
periculosidade constatada em face deste delito praticado. Por 
isso, constatado um injusto típico, sem estar presente a 
periculosidade criminal ou que se evidencie no sujeito um 
prognóstico de probabilidade de comissão de um delito no 
futuro, a imposição de medida de segurança se torna carente 
de fundamento. (BUSATO e HUAPAYA 2007, p. 217) 

Esclarece-se, com base nos postulados ditados pelo professor Busato 

e Sandro Montes Huapaya, que a medida de segurança é uma providência 

jurisdicional realizada pós-delito após confirmação de que, devido ao grau de 

periculosidade (devidamente atestado) é certo o cometimento de outros atos 

tidos como delitos. São pressupostos que devem ser cuidadosamente 

observados para que não se encare o enfermo mental como o verdadeiro 

“inimigo” da paz social, confinando-o, indiscriminadamente à clausura (em 

diversos casos perpetuamente) por razões aparentes e, sem dúvida, 

incompatíveis ao Estado Democrático e de Direito. 

 

2.5 Da finalidade da medida de segurança 

A aplicação da medida de segurança, como sanção penal, seja qual for 

sua natureza, administrativa ou instrumental, está condicionada ao 

cometimento de um ato típico e ao grau de periculosidade do seu autor. A 

finalidade da medida de segurança é aplicar uma sanção penal considerando 

determinadas distinções. Welzel (1956) elabora sua concepção de finalidade 

da referida medida considerando que “a pena é retribuição por um delito; as 

medidas de segurança são uma proteção da comunidade contra futuros atos 

criminosos de pessoas perigosas”. (WELZEL, 1956, p. 258 – tradução livre) 

Desse modo, se configura em um instrumento de controle social 

importante extraído de políticas criminais adotadas, pautada na periculosidade 
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criminal. É preciso ter extrema cautela para não confundir a periculosidade 

criminal com a periculosidade social e, desvirtuar a verdadeira finalidade da 

medida.  

É preciso estabelecer a diferença essencial: quando se fala em 

periculosidade social como contorno de uma providência jurisdicional que torna 

um cidadão recluso da sociedade, se enfrenta a possibilidade de cometer 

excessos irremediáveis. A adoção de algumas Políticas Criminais específicas, 

com o aparecimento de leis consequentes, em nome de uma pseudo 

segurança social, em que “o sujeito era perigoso não por ter cometido um 

delito, mas sim por seu comportamento antissocial”. (BUSATO e HUAPAYA, 

2007, p. 215) 

No Brasil, ainda existe a burlesca contravenção penal de vadiagem, 

caracterizada pelo artigo 59 do Decreto-lei 3.688 de 3 de outubro de 1941, a 

Lei das Contravenções Penais, como uma contravenção relativa à Polícia de 

Costumes. Evoluindo, então, as políticas criminais e o Direito como ciência, 

reconheceu-se a inadequação de usar medidas de segurança pré-delituais e a 

periculosidade criminal com finalidade preventiva. Francisco Muñoz Conde, 

todavia, traz interessante nota quando menciona que: 

Culpabilidade e periculosidade são, os dois pontos de conexão 
do atual sistema de reação estatal frente a um delito: o delito 
cometido por um autor culpável tem como consequência a 
imposição de uma pena, o delito cometido por um autor não 
culpável, mas perigoso, dará lugar a imposição de uma medida 
de segurança. (CONDE, 1985, p.52 – tradução livre). 

Sendo assim, a finalidade da medida de segurança seria preventiva, 

porém, limitada a periculosidade criminal do agente, mas não como limite 

máximo da medida aplicada, devendo durar o tempo adequado para cessar a 

periculosidade criminal do sujeito ativo do injusto penal. (BUSATO e 

HUAPAYA, 2007, p. 217) 

A finalidade da aplicação da medida de segurança é preventiva, para 

que o autor do ato tipificado como delito não volte a cometer outros atos 

tipificados como crime, entretanto há uma afirmação de Paulo César Busato e 

de Sandro Montes Huapaya que se afigura como ponto nevrálgico na análise 



30 

 
 

em questão: “A periculosidade nunca pode converter-se em limite máximo, 

traduzido na ideia de que enquanto persista a periculosidade se deve continuar 

aplicando a medida” (BUSATO e HUAPAYA, 2007, p. 218). Neste sentido, 

afirmam os autores que a suposta periculosidade pode ser sintoma da própria 

doença, e quando levada em consideração como único critério de aplicação da 

medida, torna-se um problema que tende a ter como consequência o 

internamento perpétuo. 

A manifesta instrução contida no comentário acima, por vezes contraria 

a realidade nos Manicômios Judiciários por todo o país, onde, por exemplo, 

ocorreram situações como a de Francisco Celestino, detido por furto na cidade 

de Curitiba-Paraná, inocentado logo após, e enviado ao Complexo Médico de 

Pinhais em 1981 por representar, em virtude de sua doença mental, um perigo 

para a comunidade, lá permanecendo por 31 anos. (GAZETA DO POVO, 2012) 

O Estado deve ter seu poder, de alguma forma, limitado frente aos 

inimputáveis, uma vez que, diante do papel do Estado-juiz que busca a 

harmonia entre as peças e provas apresentadas, sendo sugerido por Conde 

(1985) que o critério mais adequado, justamente porque traduz a ideia de 

proporcionalidade seja o da culpabilidade (não como categoria dogmática, em 

seu sentido estrito, mas como seu significado político-criminal) assim seja 

considerado seu norte.  

 

2.6 Do procedimento para aplicação da medida de segurança na 
legislação brasileira 

O primeiro passo para determinação, em juízo, da medida de 

segurança, é saber sobre a inimputabilidade do sujeito que cometeu um 

determinado ato tido como delito. O artigo 97 do Código Penal que remete ao 

artigo 26 do mesmo diploma estabelece que em caso de inimputabilidade, o 

juiz assim determinará a sua internação ou tratamento ambulatorial apenas nos 

casos de delitos punidos (no preceito secundário da norma é verificável) com 

reclusão ou detenção.  
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O mesmo dispositivo normativo estabelece, em seu parágrafo 1º, que a 

internação ou mesmo o tratamento ambulatorial – determinado ao que cumpre 

medida de segurança pela semi-imputabilidade – por tempo indeterminado, até 

a cessação da periculosidade. Primeiramente é preciso verificar a existência de 

um fato típico e antijurídico, cometido pelo autor, devendo existir o devido 

processo legal conforme assevera Baumann: 

[...] também em outros casos a dogmática se vale da ação 
típica e antijurídica, mas não necessariamente culpável, por 
exemplo, nos pressupostos de participação no fato principal. 
Fala-se, neste caso, de “fato punível objetivo”, ou melhor, “fato 
antijurídico’ [...] e, justamente por isso, também é indispensável 
haver o respeito ao devido processo legal. Deve se assegurar 
ao agente, mesmo que comprovada a inimputabilidade, o 
direito à ampla defesa e ao contraditório. (BAUMANN, 1981, p. 
45) 

A aplicação da Medida de Segurança é pós-delitual, dada as 

circunstâncias pessoais do agente no momento da ação ou da omissão, aliado 

ao fato de ser o agente dotado de periculosidade, pois o agente inimputável 

não sofre um juízo de culpabilidade, e sim de periculosidade. 

A periculosidade é verificada através de um juízo de futuro que o 

magistrado realiza ao ter acesso ao Laudo Pericial atestando que o sujeito 

possui ou não periculosidade. É o laudo médico que vai atestar a existência ou 

não de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto e, se a 

existência destes, faz com que o sujeito não tenha discernimento do caráter 

ilícito do seu ato. Ocorre que a ideia de “periculosidade” não se traduz por 

qualquer dado objetivo, não sendo possível sequer a peritos, concretamente e 

sem sombras de dúvidas, demonstrar que determinado individuo é vá ou não 

realizar uma conduta ilícita no futuro. Trabalha-se com hipóteses e 

possibilidades para segregar um ser humano. (KARAN, 2002, p. 217). 

É preciso observar que o juiz não está limitado ao conteúdo do Laudo 

Pericial, nos termos do artigo 182 do Código de Processo Penal, entretanto, 

por não possuir capacidade técnica de contestar, deve sempre tomar o cuidado 

de determinar a realização de novo exame, por outro profissional da área, não 
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podendo julgar equivocado o laudo sem o conhecimento especifico exigido 

para tanto. 

Assim, após a verificação da periculosidade e do fato típico, o juiz 

sentenciará o indivíduo ao cumprimento de uma Medida de Segurança. Tal 

sentença é chamada de sentença absolutória imprópria com internação 

obrigatória, conforme a lei determina, quando ele pratica fatos típicos e 

antijurídicos punidos com reclusão ou detenção.  

No que diz respeito ao teor do Laudo pericial, é possível se verificar no 

exemplo dado por Antônio José Eça: 

Trata-se de paciente que cometeu o delito em função de delírio 
primário; [...] foi denunciado por ter assassinado a própria 
esposa, estando, portanto, incurso nas penas do art. 121, § 2º, 
IV do Código Penal. Os peritos que o examinaram concluíram 
tratar-se de “portador de uma doença mental dita Esquizofrenia 
Paranoide, de início anterior ao seu delito”, (EÇA , 2010, 
p.123). 

Assim, se a doença for verificada, o laudo deverá impreterivelmente 

atestar que o aparecimento da doença é anterior ao fato típico e antijurídico de 

modo a estabelecer a imputabilidade dele ao tempo da ação, qual é a doença e 

qual o delito cometido.  A sentença proferida, por sua vez, deverá construir 

todo o cumprimento da referida sanção penal, que, poderá ser cumprida em 

estabelecimento específico, como se verá a seguir. 

 

2.7 Do cumprimento da medida de segurança 

Na Lei de Execução Penal (LEP), Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, 

nos artigos 171 a 179 dispõe sobre o cumprimento da medida de segurança e 

todas as suas peculiaridades. Conforme dispõem os artigos 171 e 172 da LEP, 

depois de transitada em julgado a sentença que impõe o cumprimento de 

medida de segurança, há a expedição de uma guia de internamento ou de 

tratamento ambulatorial pela autoridade judiciária competente, que consiste no 

documento essencial à internação, sendo este remetido para a autoridade 
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administrativa incumbida da execução, que se concretiza em hospital de 

custódia e tratamento. 

Além das instalações próprias de hospital psiquiátrico, cada paciente 

deverá contar, conforme dispõe o artigo 88 da LEP, com um quarto individual, 

de área mínima de 6 metros quadrados, com sanitário, lavatório, aeração, 

insolação e condicionamento térmicos devidamente adequados à dignidade 

humana, reservado o acondicionamento adequado para as pacientes 

femininas. 

Recomenda-se também a realização do exame criminológico para 

casos de desinternação pela consequente verificação de cessação de 

periculosidade, nos termos do artigo 133 e 134 da LEP. A respeito da cessação 

de periculosidade, nota-se que será a mesma feita no fim do prazo mínimo de 

duração da medida de segurança determinada em sentença, observando as 

condições pessoais do paciente, contendo, também, um relatório minucioso da 

habilitação do paciente ou a permanência da medida, com um laudo 

psiquiátrico em anexo, ouvidos o Ministério Público, curador e defensor. A 

desinternação somente ocorrerá após verificação de cessação de 

periculosidade em laudo e após realização dos procedimentos estabelecidos 

na LEP, conforme se extrai da leitura dos artigos 175 a 179. Ainda, cumpre 

salientar que no que tange ao tratamento ambulatorial, este pode ser realizado 

em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou em outro com 

dependência médica adequada, inclusive nos postos de saúde da rede pública 

de atendimento.  

No caso em questão, é facultada a realização do exame criminológico 

que vai depender da natureza do fato e das condições do agente. O tratamento 

ambulatorial poderá, por disposição expressa na lei, ser convertido em 

internação, se o paciente revelar incompatibilidade com esta medida, com 

prazo mínimo de um ano. 

No estado do Paraná, por sua vez, o Estatuto Penitenciário, em vigor 

pelo Decreto 1276/95, estabelece (ou pelo menos tenta estabelecer) 
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efetividade a individualização da pena em todo discorrer do referido diploma 

jurídico, a começar pelo seu artigo 2º que prevê: 

Art. 2º - Em todos os estabelecimentos existentes observar-se-
á, sempre, a separação e distinção dos presos e internados por 
sexo, faixa etária, antecedentes e personalidade, para orientar 
a execução da pena e da medida de segurança, (PARANÁ, 
1995). 

Pelas disposições do EP/PR verifica-se que as medidas de segurança 

e tratamento psiquiátrico necessário ao preso condenado ao cumprimento de 

pena deverão ser cumpridas separadamente, conforme dispõe o artigo 27. Ao 

internado também deve ser dispensada assistência material, assistência à 

saúde, assistência médica, psicológica, educacional, social, religiosa, 

laborterápica, conforme dispõem os artigos 33 a 38 do EP/PR.  

Da assistência médica, por sua vez, nota-se que cabe ao 

estabelecimento (seja a penitenciária propriamente dita ou o Hospital de 

Custódia e Tratamento) zelar pelo fornecimento de medicamentos, atendimento 

nutricional, odontológico, entre outros, higiene e salubridade das unidades 

penais, enfermaria com material e instrumental específico.  

Já quanto à assistência jurídica, esta deverá ser prestada com o 

objetivo de verificar a legalidade do recolhimento ao assistido, assim como 

visando à impetração de Habeas Corpus e Mandado de Segurança requerer 

outros pedidos, tais como livramento condicional, indulto (direito reconhecido 

pelo Supremo Tribunal Federal por meio do Recurso Extraordinário n. 

628.658/RS, com efeito de repercussão geral), verificar a comutação das 

penas, anistia, graça, progressão de regime, e todos os incidentes na 

execução, assim como o reconhecimento da ilegalidade da internação 

perpétua, tendo o Supremo Tribunal Federal firmado entendimento no sentido 

de reconhecer ilegal o internamento por período superior a trinta anos, por 

meio do Habbeas Corpus 100.383/RS, havendo ainda entendimentos isolados 

do Supremo Tribunal de Justiça apontando que o tempo máximo de 

internamento não poderia ultrapassar o máximo de pena arbitrado ao ato típico 

cometido. 
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Referidos entendimentos jurisprudenciais podem e devem ser 

utilizados em favor dos internos pela assistência judiciária, entretanto, pela 

falha do Estado, os internos mal contam com assessoria de advogados durante 

o processo criminal, em que na ausência de meios financeiros para constituir 

defensor particular, lhes são nomeados defensores que por vezes sequer 

chegam a conhecê-los, fazendo defesas genéricas apenas para evitar 

nulidades futuras. Durante o cumprimento da internação, sequer defesas 

genéricas são realizadas, falhando o Estado em seu dever de assegurar a 

assistência jurídica que fariam entendimentos como os acima descritos serem 

observados. 

É válido lembrar que a assistência jurídica engloba a defesa do 

assistido (condenado a pena ou medida de segurança) de forma ampla no 

contexto da execução da sanção penal, devendo adotar todas as medidas que 

visem garantir os direitos do assistido de todas as formas. 

Nota-se, portanto, que a assistência social envolve, entre outras 

práticas, “auxiliar no ajustamento do assistido ao meio ambiente e promover 

condições de seu retorno ao convívio social, orientando-o na fase final do 

cumprimento de pena” e buscando meios de “preservar os vínculos familiares 

do assistido”, a promover de forma ampla e irrestrita a “orientação psicossocial 

ao assistido e seus familiares”. (PARANÁ, 1995). 

 
2.8 Dos direitos do internado na execução da pena 

Analisando as disposições da Carta Política de 1988, relativamente aos 

direitos de alguém que cumpre uma sanção penal, estendendo-se também ao 

que cumpre a medida de segurança, como consta no inciso XLVII do artigo 5º 

que dispõe: “XLVII – não haverá penas: [...] d) cruéis” (BRASIL, 1988). A Lei 

Fundamental, no seu inciso XLVI é clara ao estabelecer que a “a lei regulará a 

individualização da pena [...]” (BRASIL, 1988), assim como, no inciso XLVIII, 

uma determinação importantíssima sobre a sanção penal: “XLVIII – a pena 

será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do 

delito, a idade e o sexo do apenado”. (BRASIL, 1988) 
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Ao avaliar o conteúdo dos incisos anteriores é possível extrair quais 

são as sanções penais proibidas no Brasil, e, entre elas as cruéis, e, no inciso 

seguinte o princípio da individualização da pena, intrinsecamente relacionado 

com o objeto cognoscível deste trabalho, justamente porque trata de uma 

parcela da população que, ao cometer um delito é fundamental que tenha 

tratamento específico, direcionado, e, evidentemente humano. 

Sendo desnecessário fazer maiores aprofundamentos sobre o princípio 

da individualização da pena, é preciso dispor, ao menos, seu conceito, que, 

vem disposto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa 

do Brasil, sendo chamado individualização da pena o dever de mensurar a 

pena ao caso concreto, tendo em vista que cada indivíduo possui um histórico 

pessoal, o qual deve receber exclusivamente a punição que lhe é devida. A 

pena jamais deve passar da pessoa do infrator, sendo isto a base para garantir 

a justa fixação da sanção penal, evitando-se a padronização e o desgaste da 

uniformização de seres humanos. 

Perfeitamente cabível no contexto estruturado neste trabalho é 

comentário de Paulo César Busato e Huapaya quando propõe que: 

A culpabilidade individual determina que cada sujeito tem o 
direito a sua própria pena, ou seja, que cada indivíduo a que 
sua pena adquira uma conformação ajustada a ele próprio, 
tendo em vista os fins a que visa alcançar. É que “a 
individualização da pena leva em consideração o fato global, 
ou seja, o fato-infração penal com seus protagonistas”. Assim, 
o princípio de individualização da pena trata de conjugar o 
princípio humanitário ao princípio da culpabilidade individual, 
procurando ajustá-los aos fins da pena no caso concreto. 
(BUSATO e HUAPAYA, 2007, p. 157) 

A Constituição também dispõe, no seu inciso XLIX que “é assegurado 

aos presos o respeito à integridade física e moral” (BUSATO e HUAPAYA, 

2007, p. 158). Muito longe da efetivação plena – em todos os estabelecimentos 

asilar que albergam condenados por crimes – da essencial proposição 

constitucional é a preservação total da integridade física e moral daquele que 

está encarcerado pelo poder punitivo do Estado. 
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A Lei de Execuções Penais, no seu artigo 40 expande a determinação 

do que dispõe a Constituição Federal, e no artigo 41 elenca, de forma 

exemplificativa, um extenso rol dos direitos do preso, entre eles, o de 

alimentação suficiente e vestuário, a assistência (mencionada anteriormente no 

tópico 2.7), visita de familiares, igualdade de tratamento (com exceção de 

quando as exigências da individualização da pena direcionarem para outro 

padrão de tratamento), contato com o mundo exterior, entre outros. 

O EP/PR, da mesma forma, repete as disposições da LEP em seu 

artigo 43, parágrafo único, leciona que serão aplicáveis os conteúdos dos 

artigos 40 a 43 da LEP. Assim, a legislação tenta ao proteger alguns direitos do 

interno, tornar o biopoder do estado menos agressivo, contudo, ante ao não 

cumprimento das previsões legais, sequer este alento é reservado aos 

internos. 
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3 PENSAMENTOS DOGMÁTICOS COMO FORMA DE LEGITIMAÇÃO DA 
MEDIDA DE SEGURANÇA E A SUA DESLEGITIMAÇÃO FRENTE À 

CRIMINOLOGIA 

O Estado como detentor do poder de regulação da vida em sociedade, 

por vezes desvia seu real intuito, extrapolando sua competência e interferindo 

diretamente na vida privada dos indivíduos. A esta prática dá-se o nome de 

biopolítica, que é legitimada pelo pensamento jurídico-dogmático extremo. 

Como fruto deste controle social, tem-se a possibilidade de suspender 

direitos a determinados indivíduos que não se adequam as normas impostas 

pelo Estado, que detém o poder soberano de decidir sobre a exclusão ou 

manutenção da proteção estatal e por consequência da vida qualificada. Para 

compreender como isso ocorre é necessário assimilar o que prega a dogmática 

penal, e porque deve ser utilizada com cautela, bem como a interferência do 

biopoder no controle e vida social.  

 

3.1 Aspectos centrais do pensamento dogmático 

A dogmática precede a lei, dando ao direito um sentido aceito pela 

maioria, sendo seguido sem questionamentos ou críticas, e dele derivando 

normas de comportamento e relaçãosocial. Esta dogmática “considera certas 

premissas, em si e por si arbitrárias (isto é, resultantes de uma decisão), como 

vinculantes para o estudo, renunciando-se, assim, ao postulado da pesquisa 

independente” (FERRAZ JUNIOR, 1988, p. 48). Trata-se de premissas 

argumentativas indispensáveis ao desenvolvimento do conhecimento, e que 

auxiliam na estruturação do pensamento, sem, contudo, reduzir sua liberdade.  

No campo do Direito, a dogmática é aplicada a fim de manter-se a 

coerência sistêmica das regras jurídicas. Toda sociedade precisa de dogmas 

para interagir, assim como para interpretar as regras que regem esta interação. 

Nas palavras de Ferraz Junior “é preciso saber dizer não só qual é a norma, 

mas também o que ela significa” (FERRAZ JUNIOR, 1988, p.49), podendo 
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assim aplicar a mesma regra a diferentes realidades surgidas da evolução 

social. 

Na visão de Alexy a dogmática jurídica pode ser compreendida como 

“um sistema coerente de proposições, institucionalmente organizado e de 

conteúdo normativo, construído para solucionar questões práticas” (ALEXY, 

2001, p.241). Campos (2010), em seu artigo, traz de modo sistematizado as 

seis principais funções da dogmática jurídica, sendo elas: 

[...] a de estabilização, em razão de um certo estabelecimento 
institucional das proposições; (2) a de desenvolvimento, já que 
pressupostos estáveis estão sujeitos a um estudo mais detido, 
o que, consequentemente, faz surgir discussões mais densas 
do que aquelas instauradas ad doc; (3) a função redutora de 
encargo, pelo fato de os argumentos em uma discussão terem 
sido previamente examinados e aceitos; (4) a informativa, ao 
apresentar conceitos básicos, que melhoram o ensino e a 
aprendizagem e, por que não, a própria aplicação da norma; 
(5) a função controladora, pois permite controlar a 
compatibilidade lógica das proposições, considerando-se a 
unidade sistêmica; (6) e a função heurística, ao permitir o 
desenvolvimento e a solução de problemas. (CAMPOS, 2010, 
p.6). 

Assim, o intuito da dogmática jurídica encontra respaldo na aplicação 

do direito por meio da criação de técnicas de interpretação voltadas à 

harmonização do complexo normativo, dotando assim, em última instancia, o 

sistema jurídico de completude e coerência de forma a criar condições de 

previsibilidade mínima das respostas jurídicas fornecidas aos problemas 

propostos, pautando-se por um ideal ou uma vontade de sistematização 

(CARVALHO, 2013). 

A relevância da dogmática jurídica encontra respaldo no fato de ser 

esta a parte da ciência jurídica que expõe e classifica os princípios que 

serviram de fonte do Direito positivo e que auxiliam sua interpretação e 

aplicação. Chama-se dogmático aquilo que parte da lei, o que dela deve ser 

interpretado. O dogma equivale a uma verdade incontestável, que dispensa 

explicações ou convencimentos, não depende de outro tipo de experiência, 

valendo por sua própria existência. 
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Dentro deste contexto, a dogmática, quando aplicada a esfera penal, 

trata-se de pressupostos garantidores que visam fixar uma linha de 

interpretação da legislação penal a ser seguida por seus aplicadores. Andrade 

(1994) traz que a dogmática penal trata-se da ciência do “dever ser”, sendo seu 

objetivo a construção jurídica de um sistema cuja função é essencialmente 

prática. 

No mesmo sentido aponta Jeschek (1981): 

O núcleo da Ciência do Direito Penal é a dogmática jurídico-
penal (teoria do Direito Penal), que, partindo da lei penal que 
constitui seu fundamento e limite, elabora o conteúdo 
conceitual e a estrutura das proposições jurídicas; ordena o 
material jurídico em um sistema no qual também têm 
capacidade as sentenças dos Tribunais e as opiniões da 
ciência e intenta descobrir novos caminhos de elaboração 
conceitual e de sistemática. Mediante a interpretação 
progressiva do direito vigente, com base em um exame crítico, 
da comparação e da classificação da jurisprudência, a 
dogmática do Direito Penal, como ponte entre a lei e a prática, 
serve a uma aplicação do Direito Penal pelos Tribunais 
igualitária e em constante renovação, contribuindo assim para 
um alto grau de justiça. (JESCHEK, 1981, p.58). 

Desta forma, a legislação penal traz consigo um dogma de que a lei 

penal garante uma harmônica coexistência social, e tem como função garantir 

segurança à sociedade, e sempre sobre este prisma tudo deve ser 

interpretado.   

Andrade (1996) menciona, em sua obra, três funções principais da 

dogmática jurídico-penal, sendo elas: função instrumental, função garantista e 

função legitimadora. Na função instrumental, a dogmática serve de 

instrumento, que possibilita o controle penal, a ponte, que liga a norma penal 

em abstrato e a sua aplicação por meio de decisões dos magistrados, 

diminuindo ao mínimo possível interpretações pessoais que podem vir 

contaminadas com valores íntimos, afastando, assim, a imprevisibilidade das 

decisões. 

Quanto à função garantista, esta possui o condão de racionalizar a 

aplicação da lei pelo Poder Judiciário, garantindo decisões justas, igualitárias e 

seguras. Desta forma, busca racionalizar a aplicação da lei penal, contribui por 
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consequência para sua legitimação. Já a função legitimadora visa legitimar o 

poder do Estado, pois existindo o consenso de que o poder estatal sempre 

promoverá o controle social, mesmo que para isso interfira na vida privada, a 

fim de garantir a segurança social, evitar-se-á o uso de violência para cumprir 

sua finalidade de garantir a segurança dos administrados. Neste sentido, 

Andrade (1996) muito bem se posiciona ao afirmar que: 

Pelo mesmo processo de uma legitimação legalista pelo qual o 
Estado moderno se legitima como Estado de Direito o controle 
penal se legitima como direito penal de garantias. A dogmática 
penal é uma das discursividades (ciência e ideologia) centrais 
neste processo legitimador. (ANDRADE, 1996, p. 17). 

Alcançar o consenso social que legitima o poder do Estado é 

relativamente fácil, tendo em vista o discurso dogmático de garantia de direitos, 

pelo qual o Estado acaba conseguindo justificar qualquer ato de poder frente 

ao sistema penal, quando colocado sob as lentes do dogma de que “a lei existe 

para ser cumprida”.  

 

3.2 Dogmática jurídico-penal frente à criminologia 

As funções da dogmática jurídico-penal acabam por vezes a legitimar 

o sistema penal, sendo cúmplice por consequência da repressão que este 

exerce. Ao se preocupar exclusivamente com a aplicação das leis, está-se 

apenas pensando nas consequências do crime, deixando sem assistência o 

que deveria ter o foco central, que são as causas que levaram a conduta 

delituosa, pois eliminando as causas, as consequências deixam de existir. 

É por esta razão que a criminologia, busca por meio de métodos 

sociológicos, conhecer as causas de uma conduta infracional e evitá-las, e, 

por consequência, impedir o delito, reduzindo o uso da força penal. Alvino 

Augusto de Sá (2007) reconhece que  

Querer definir as razões da criminalidade parece-nos uma 
pretensão tão gigantesca quanto a de querer contar os grãos 
da areia do mar. Entretanto, pode-se discorrer sobre elas, ou 
melhor, sobre algumas delas, fazer algumas aproximações 
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teóricas, dentro de um determinado enfoque, entre os 
múltiplos possíveis. (DE SÁ, 2007, p23) 

Mesmo cientes do desafio que a criminologia propõe, este parece ser 

o melhor caminho, tendo em vista que as razões determinantes do crime, na 

psique do criminoso, são fundamentais para a própria aplicação e execução 

da pena criminal e olvidá-la na aplicação da pena seria cometer violência 

semelhante à que ele externou no mundo através da conduta criminosa. 

O esquecimento ou a negligência quanto à análise das motivações da 

vontade na conduta do criminoso equivale a mais relevante crítica direcionada 

à dogmática jurídico-penal. Na orientação dogmática, a conduta criminosa é 

tida como elemento jurídico, sob o qual deve a norma penal ser interpretada e 

aplicada. 

Uma das fraquezas da dogmática penal está em sua limitação frente 

ao Poder Judiciário, porquanto os meios que possui para racionalizar as 

decisões judiciais não são suficientes para atender todas as variáveis 

existentes. Como bem preceitua Baratta (1982): 

A maioria das regras derivadas de fatores como o 
comportamento e a socialização do juiz penal, regras que 
encontram expressão em seus prejulgamentos e estereótipos, 
escapam da competência da ciência jurídico-penal. 
Igualmente escapam a ela outras condições da aplicação da 
lei que não dependem da consciência individual dos juízes, 
mas que influem de maneira não menos intensa em sua 
atividade decisória, como, por exemplo, os processos de 
influência derivados da estrutura organizacional e 
comunicativa do aparato judicial. (BARATTA, 1982, p.52) 

Ante o fato da dogmática ser arraigada ao positivismo, pouco espaço 

sobra para mudanças na aplicação da lei, pois está vinculada a conceitos 

prontos, tendo como máxima a concepção de que a lei é correta e pressupõe 

o bem social.  A violência que se comete ao julgar outro homem apenas 

baseado numa fórmula pronta e sensivelmente distanciada do caso concreto, 

na medida em que descarta a análise de fatores importantes na determinação 

da conduta criminosa, é semelhante à violência cometida pelo delinquente 

contra sua vítima e, indiretamente, contra o Estado. É a verdadeira 
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banalização de todos os princípios que nortearam a concepção da ideia de lei 

e de seu próprio objetivo. 

A dogmática torna-se então impermeabilizada ao pensamento crítico, 

ou questionamento de leis injustas, que visam apenas legitimar o poder, não 

representando, portanto, o verdadeiro bem social e sim uma dogmática de 

controle, no qual mudanças não são benéficas, devendo todas as decisões 

submeter-se ao que está positivado, mesmo que se afastando da justiça.  

Esta limitação positivista também merece ser criticada na dogmática 

penal, conforme disciplina Bianchini, “a melhor tradição jurídica europeia 

indica que a mera exegese lógico-literal das leis encontra-se ultrapassada, 

devendo, o objeto central da reflexão dogmática jurídico-penal, ser buscado 

para além dos textos legais.” (BIANCHINI, 2013, p. 4) 

Conforme apontado no subtítulo anterior, o principal objetivo da 

dogmática penal é “garantir a maior uniformização e previsibilidade (certeza) 

possível das decisões judiciais e, consequentemente, uma aplicação 

igualitária do direito que, subtraída à arbitrariedade, garante essencialmente a 

segurança jurídica.” (ANDRADE, 1994, p.79) Ao limitar-se a aplicação das 

punições legalmente previstas, sem que se interfira em suas causas, mas 

apenas em seus efeitos, a violência e criminalidade passam a aumentar. 

Neste sentido Zaffaroni (1989) defende que: 

[...] a realidade operacional de nossos sistemas penais jamais 
poderá adequar-se à planificação do discurso jurídico-penal, 
de que todos os sistemas penais apresentam características 
estruturais próprias de seu exercício de poder que cancelam o 
discurso jurídico-penal e que, por constituírem marcas de sua 
essência, não podem ser eliminadas, sem a supressão dos 
próprios sistemas penais. A seletividade, a reprodução da 
violência, a criação de condições para maiores condutas 
lesivas, a corrupção institucionalizada, a concentração do 
poder, a verticalização social e a destruição das relações 
horizontais ou comunitárias não são características 
conjunturais, mas estruturais do exercício de poder de todos 
os sistemas penais. (ZAFFARONI, 1989, p.15) 

Estas características estruturais do poder, com enfoque político e 

econômico, amplia o controle social, e, por consequência interferem na 
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conduta do indivíduo. Zaffaroni e Pierangeli (1997) ainda prevê que, para que 

se possa avaliar o controle social, deve-se transcender à lei penal, 

alcançando as demais estruturas e comportamentos sociais.  

Bianchini (2013) traz que, ao buscar o controle social, o sistema penal 

alia-se à dogmática penal para uma dimensão programadora, que determina 

as condutas ilícitas e as normas positivadas que devem ser aplicadas.  

Baratta (1997) vai ainda mais longe às críticas à dogmática jurídico-penal, 

quando afirma ser possível desconstituir até mesmo sua função garantista, 

alegando que: 

[...] o direito penal não defende todos e somente os bens 
essenciais nos quais estão igualmente interessados o 
conjunto dos cidadãos, e quando pune as ofensas aos bens 
essenciais o faz com intensidade desigual e de modo 
fragmentário; b) a lei penal não é igual para todos. O status de 
criminoso é distribuído de modo desigual entre os indivíduos; 
c) o grau efetivo de tutela e a distribuição do status de 
criminoso é independente da danosidade social das ações e 
da gravidade das infrações à lei, no sentido de que estas não 
constituem a variável principal da reação criminalizante e da 
sua intensidade. (BARATTA, 1997, p.162) 

Com isso, tem-se um sistema penal que, ao contrário do que propõe, 

se afasta da igualdade, agindo com distinção entre aos que a ele são 

submetidos. Aqueles que por falta de recursos ou conhecimento não alcança 

uma defesa técnica eficaz, passa a ser vítima da Lei, tendo seus direitos e 

garantias individuais violados. Ademais, determinados grupos são 

“escolhidos” para a figura de infrator, sendo o peso do poder estatal de 

punição reservado a estes, afastando qualquer vestígio de justiça.  

Neste sentido, Karam (1996) defende que quando o Estado, por meio 

da dogmática penal submete um indivíduo a estigmatização e ao sofrimento 

da prisão, em vez de ressocializar acaba por afastar ainda mais o indivíduo 

das práticas de convívio social, e por consequência aproxima-lo das condutas 

ilícitas, resultando em um círculo vicioso definido pelo autor como 

sadomasoquismo.  

A ressocialização real somente poderia ser alcançada, se 

minimizadas as causas da conduta delituosa. Quando a lei passa a se 
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importar apenas em punir pelo que já foi feito, se preocupar em evitar casos 

de reincidência, a ressocialização torna-se um mito. 

Ante este cenário, cai em ruínas o discurso garantista da dogmática 

penal, “o discurso jurídico-penal revela-se inegavelmente como falso” 

(ZAFFARONI, 1989, p. 13). Neste sentido posiciona-se Ávila ao afirmar que 

[...] teorias legitimadoras do sistema penal (caso do garantismo 
de Ferrajoli) precisam ser repensadas de acordo com seu 
alcance e perspectiva de efetividade. Trabalhar-se com graus 
de garantismo significa um desejável afastamento de uma 
perspectiva totalizadora, como se fosse realmente possível 
efetivar todos os axiomas garantistas construídos 
historicamente [...] apenas se pode admitir a perspectiva 
garantista que não seja prisioneira de sua própria legitimação 
contratualista. É a mencionada diferença entre o garantismo-
prisioneiro e o estratégico. (ÁVILA, 2016, p. 558) 

Não há o que se falar em igualdade jurídico-penal, sendo que ao 

escolher pessoas a serem submetidas à pior face do sistema penal, 

resplandece a desigualdade baseada em determinantes sociais, fixando 

estereótipos de inimigos sociais e rotulando-os como alvo da rejeição social. 

Como bem resume Baratta “a criminalidade é um ‘bem negativo’, distribuído 

desigualmente conforme a hierarquia dos interesses fixada no sistema sócio 

econômico e conforme a desigualdade social entre os indivíduos.” (BARATTA, 

1997, p.161). No mesmo sentido, posiciona-se Karam:  

A imposição da pena vale repetir, não passa de pura 
manifestação de poder, destinada a manter e reproduzir os 
valores e interesses dominantes em uma dada sociedade. Para 
isso, não é necessário nem funcional acabar com a 
criminalidade de qualquer natureza e, muito menos, fazer recair 
a punição sobre todos os autores de crimes, sendo, ao 
contrário, imperativa a individualização de apenas alguns 
deles, para que, exemplarmente identificados como criminosos, 
emprestem sua imagem à personalização da figura do mau, do 
inimigo, do perigoso, assim possibilitando a simultânea e 
conveniente ocultação dos perigos e dos males que sustentam 
a estrutura de dominação e poder. (KARAM, 1996, p.82) 

Quando a dogmática afasta-se do pensamento criminológico baseado 

em valores, princípios e garantias democráticas, com consequente 

minimização da aplicação da Lei Penal, dá lugar a um positivismo injusto e 

desigual de controle, em que se aproveita do poder midiático para 
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“demonizar” algumas práticas delitivas, desviando o foco das condutas ilícitas 

da elite. Esta desigualdade do sistema penal é fortemente criticada pela 

criminologia, que questiona os motivos da punição estatal alcançar apenas 

uma parcela dos criminosos, frequentemente de classes desfavorecidas, 

enquanto os detentores de amplos recursos e acesso ao poder, acabam 

imunizados dos infortúnios do sistema penal. 

Uma das principais vítimas desta aplicação cega da lei penal trata-se 

do doente mental, que figura como agente ativo de conduta ilícita, que ao ser 

enquadrado pela lei como “perigoso ao convívio social”, passa a ser excluído 

da sociedade em nome de uma suposta segurança, sendo considerado como 

inapto ao convívio em comunidade, legitimando o Estado a suspender seus 

direitos e garantias, em nome de um hipotético bem estar social.   

Nas palavras de Branco (2016): 

No Sistema de Justiça Criminal brasileiro, quando se tem um 
incidente de insanidade mental, os laudos que insistem em 
afirmar (inquestionável e cientificamente) a presença de uma 
anormalidade perigosista (na maioria dos casos) sentenciam o 
sujeito à pena perpétua, apelidada de medida de segurança 
(de tratamento), que terá como papel exclusivo diminuir o risco 
que o indivíduo “perigoso” supostamente oferece à 
coletividade, seja pela eliminação ou pela exclusão. (BRANCO, 
2016, p. 215) 

De posse do controle, o poder estatal consegue manipular o consenso 

da sociedade, que passa a adotar um posicionamento extremista de punição, 

colocando garantias essenciais em segundo plano, em busca de uma 

sensação de segurança, que erroneamente é buscada por meio de punição e 

exclusão. Ao manter este raciocínio extremista na sociedade o controle social e 

a repressão se tornam de fácil manutenção. (BARATTA, 1997). 

Tormento além do que permite a lei. Dinheiro Público jogado 
fora. Dois portões enormes. A velha lógica de cadeia: só se 
abre um portão após você já estar fechado pelo outro. O muro 
alto que cerca tudo e todos. O espaço do confinamento. Sobre 
o muro alto, guaritas fazem Bentham acomodar-se, orgulhoso, 
no túmulo. Antes da chegada, a placa enferrujada – parecendo 
haver sido dobrada propositalmente para dificultar a leitura – 
indicando o HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO (que 
é o apelido dado, pela Lei nº. 7.209/84, ao velho manicômio 



47 

 
 

judiciário). A lógica é segregacional/manicomial, mas o nome é 
hospital. (...) As várias salas vazias possuem um pedaço de 
papel manuscrito, colado à porta, onde se pode ler: 
“cardiologia”, “ortopedia”. Salas vazias, como é o cuidado 
dispensado aos pacientes/presos. Sempre gente pobre e sem 
laços que viabilizem uma denúncia. (MATTOS, 2006, p. 113). 

Limitando a aplicação da lei ao que está estritamente positivado, fica a 

sociedade exposta aos interesses de quem a prescreve. Por consequência, o 

sistema penal quando baseado puramente na dogmática não alcança a 

igualdade, frente à seletividade existente no ato da criminalização. 

Resta assim evidenciada a distância entre uma dogmática penal que 

prevê um cenário ideal de normas justas e destinadas ao bem estar social, e a 

realidade de fato existente. Zaffaroni (2000) assim corrobora com o apontado: 

Consoante a esta criação arbitrária do mundo, o discurso 
jurídico-penal não incorpora, como dado, as limitações do 
poder jurídico dos operadores aos quais se dirige 
programaticamente. Ao contrário, de acordo com o mundo por 
ele criado, ensaia a planificação de todo o exercício do poder 
punitivo como se este se adequasse à pauta dos teóricos. 
Como esta construção não respeita a realidade do poder, o 
discurso que a enuncia se arvora em legitimante de um poder 
que não é jurídico, mas sim policial, político, comunicacional e 
também subterrâneo (ilícito). (ZAFFARONI, 2000, p. 71) 

Diante de tantas falhas da dogmática penal, necessária se faz uma 

mudança, pois “se trata de achar um novo leito onde a dogmática penal sirva 

de ferramenta que se torne independente, impondo um limite racional ao fato 

irracional da criminalização” (TARANTINO, 2000, p. 29). 

Neste ponto, a criminologia aponta para a descriminalização de atos 

que tenham pouca lesividade penal, resguardando o Direito Penal de fato para 

casos estritamente necessários, para os quais não existam outras formas de 

solução, e que possa ser aplicado a todos, sem distinção de classe e sem a 

incidência de indivíduos imunes, de modo que, quanto mais igualitária a 

aplicação da lei penal, menos incidente será sua utilização.  

Com isso, a dogmática passará a figurar como um “filtro racional 

limitativo do exercício do poder punitivo dando assim, legitimidade a um poder 

estatal menos seletivo, violento e estigmatizante” (KARAM, 2002, p.52). Não se 
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trata, portanto, de extinguir a dogmática penal, mas utilizá-la adequadamente. 

Como prevê Zaffaroni (2000): 

O método dogmático jurídico temos que conservá-lo, somente 
temos que usá-lo bem. A dogmática é um instrumento, não é 
um objeto nem um fim em si mesmo. A dogmática como um fim 
em si mesmo se perverte se nós entendemos que o valor da 
verdade de um sistema está em sua completude lógica, em 
que feche, em que seja perfeitamente coerente [...] O valor de 
verdade de uma construção dogmática depende de sua função 
política. (ZAFFARNI, 2000, p. 57) 

Usando-se a dogmática com o enfoque de redução do poder punitivo, a 

mesma deve ser mantida, porque cumprirá com a função de garantir de fato o 

bem estar social, e não legitimar condutas incoerentes aos preceitos 

fundamentais de um Estado Democrático, tais como exclusão, violência, e 

arbitrariedade que por vezes são legitimadas em decorrência da falsa 

necessidade e sensação de segurança.  

 

3.3 Efeitos da biopolítica como forma de controle social – uma 
intervenção estatal que leva ao eterno estado de exceção  

Como abordado no subtítulo anterior, à dogmática extremista pode 

levar a justificação de um controle social do Estado, que se aplica por meio da 

biopolítica, ou seja, uma política que passa a regular não apenas o convívio 

social, mas sim a vida particular dos indivíduos. 

Michel Foucault foi o primeiro a abordar especificamente o fenômeno 

da biopolítica, que foi também vislumbrado por Schmitt, Hanna Arendt e 

prosseguido por Giorgio Agamben (ALMEIDA, 2012). Foucault começa a 

originar este conceito de biopolitica ao observar no século XVII a existência de 

micro-poderes disciplinares, direcionados ao controle do corpo individual em 

consonância com diversas instituições sociais como escolas, hospitais, 

exércitos e fábricas. Esta figura de biopoder resplandeceu com mais força no 

inicio do século XIX, em que o poder disciplinador e normalizador dos corpos 

deixou de ser disseminado no tecido institucional da sociedade para se 
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concentrar nas mãos do Estado, que passa a administrar a vida e o corpo da 

população. 

Foucault (1988) traz o conceito de biopolítica no fim do primeiro volume 

da obra História da sexualidade, ao abordar que desde o antigo direito romano, 

era dado a determinados indivíduos um “poder soberano” para decidir sobre a 

vida e a morte de seus filhos e escravos. 

Este poder soberano, em que pese com os avanços da modernidade 

passar a ser lentamente limitado, ainda manteve-se tolerável nos casos em que 

figurasse como única alternativa para a manutenção da ordem social e 

assegurar seu lugar de soberano. 

Foucault define a diferença entre o biopoder moderno e o 
biopoder soberano do velho Estado territorial mediante o 
cruzamento de duas fórmulas simétricas. Fazer morrer e deixar 
viver resume a marca do velho poder soberano, que se exerce, 
sobretudo, como direito de matar, fazer viver e deixar morrer é 
a marca do biopoder, transformando a estatização do biológico 
e do cuidado com a vida no próprio objetivo primário. 
(AGAMBEN, 2008, p. 155) 

O lugar do Soberano representa “o ponto de indiferença entre violência 

e direito o limiar em que a violência transpassa em direito e o direito em 

violência” (AGAMBEN, 2007, p. 38). Foucault (1988) nos traz ainda que a partir 

do século XVII, o poder de decidir sobre a vida e a morte estenderam-se para 

um controle de gestão da vida dos indivíduos, nas palavras de Nascimento 

(2010) “pode-se dizer que o velho direito de causar a morte e deixar viver foi 

substituído por um poder de causar a vida e deixar morrer” (NASCIMENTO, 

2010, p. 140). A partir deste ponto histórico, surge o biopoder do soberano que 

passa de um poder de administração da vida em sociedade para um poder de 

disciplinar corpo.  

[...] esse poder sobre a vida desenvolveu-se [...] em duas 
formas principais; que não são antitéticas e constituem, ao 
contrário, dois polos de desenvolvimento interligados por todo 
um feixe intermediário de relações. Um dos polos, o primeiro a 
ser formado, ao que parece, centrou-se no corpo como 
máquina: no seu adestramento, na ampliação de suas 
aptidões, na extorsão de suas forças, no crescimento paralelo 
de sua utilidade e docilidade, na sua integração em sistemas 
de controle eficazes e econômicos – tudo isso assegurado por 
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procedimentos de poder que caracterizam as disciplinas: 
anátomo-políticas do corpo humano. O segundo, que se 
formou um pouco mais tarde, por volta da metade do século 
XVIII, centrou-se no corpo-espécie, no corpo transpassado pela 
mecânica do ser vivo e como suporte dos processos biológicos: 
a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de 
saúde, a duração da vida, a longevidade, com todas as 
condições que podem fazê-los variar; tais processos são 
assumidos mediante toda uma série de intervenções e 
controles reguladores: uma biopolítica da população. 
(FOUCAULT, 1988, p. 131) 

Ao analisar os dispositivos da sexualidade humana, Foucault notou que 

o sexo, e por consequência a própria vida, haviam se tornado foco de um poder 

normalizador que agia diretamente na conduta da espécie humana, como 

controle de natalidade e mortalidade, fluxo de contaminações, duração e 

condições de vida, entre outros. A sexualidade se transformou no ponto chave 

para a análise e para a produção da individualidade e da coletividade. 

Com o início do século XIX o exercício do poder soberano, toma as 

vestes de um poder de gerencia da vida humana. Surgem nesta ocasião 

diversas políticas públicas por meio das quais poder-se-ia sanear o corpo da 

população, depurando-o de suas infecções internas. Neste ponto Foucalt 

enxerga além do senso comum, que tende a valorizar o caráter humanitário de 

intervenções políticas que visam incentivar, proteger, estimular e administrar o 

regime e as condições vitais da população. Com um olhar crítico o autor 

vislumbra um intento obscuro de obsessão pela purificação da vida.  

No momento em que a vida passou a se constituir como elemento 

político por excelência, o qual tem de ser administrado, calculado, gerido, 

regrado e normalizado por políticas estatais, a violência em vez de reduzir 

intensifica como contraponto a violência depuradora onde só é possível garantir 

uma sobrevivência adequada com a morte em massa dos que impedem tal 

objetivo. 

Por esta razão, quando o soberano assume o intento “fazer viver”, por 

meio da gerencia da vida da população, as guerras se tornaram mais 

sangrentas e os genocídios se multiplicaram. Neste sentido: 



51 

 
 

As guerras já não se travam em nome do soberano a ser 
defendido; travam-se em nome da existência de todos; 
populações inteiras são levadas à destruição mútua em nome 
da necessidade de viver. Os massacres se tornaram vitais. Foi 
como gestores da vida e da sobrevivência dos corpos e da raça 
que tantos regimes puderam travar tantas guerras, causando a 
morte de tantos homens. E, por uma reviravolta que permite 
fechar o círculo, quanto mais a tecnologia das guerras voltou-
se para a destruição exaustiva, tanto mais as 5 decisões que 
as iniciam e encerram se ordenaram em função da questão 
nua e crua da sobrevivência. (...) Se o genocídio é, de fato, o 
sonho dos poderes modernos, não é por uma volta, 
atualmente, ao velho direito de matar; mas é porque o poder se 
situa e exerce ao nível da vida, da espécie, da raça e dos 
fenômenos maciços da população (FOUCAULT, 1999). 

Diante deste cenário, a vida biológica passou a ser controlada pelo 

Estado, que detinha sobre ela um poder soberano de decisão. Aguiar (2012) 

menciona que em que pese inexistir um diálogo entre Arendt e Foucault, “é 

como se, de alguma forma, Arendt antecedesse e possibilitasse, através da 

categoria campo de concentração e da centralidade da atividade do trabalho 

(labor) no mundo moderno, a consistência analítica que a biopolítica passou a 

ter hodiernamente.” (AGUIAR, 2012, p. ano e p.140) 

Como bem expõe Castor M. M. Bartolomé Ruiz (2015), a biopolítica  

insere a vida humana em estratégias governamentais, instrumentalizando a 

vida que deve ser preservada quando útil ou descartada quando inútil, o que 

desencadeia a violência. Nas palavras do autor: “A época das luzes não cessa 

de projetar uma sombria lógica instrumental sobre a vida humana. Ninguém 

está a salvo da razão instrumental, todos somos potenciais homines sacri de 

seus objetivos estratégicos.” (RUIZ, 2015, p. 87) 

A vida daqueles que representam um perigo biológico aos outros passa 

a ser desqualificada, e sua morte legitimada, elevando assim o conceito de 

superioridade racial a núcleo das politicas estatais, até encontrar seu ápice do 

nazismo. 

Quando um estado é guiado pela biopolítica, utiliza do racismo como 

argumento para realizar assassinatos em série daqueles que representam 

ameaça a manutenção do poder e purificação da vida, dividindo a população 
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entre os que merecem viver e os que não merecem, por constituírem perigo 

iminente a população.  

Hanna Arendt (1989), ao trabalhar sobre as origens do totalitarismo, 

busca demonstrar a capacidade humana de dominar e controlar a vida dos 

indivíduos, a ponto de justificar pela lógica da violência, situações de guerra e 

de morte como as vivenciados no Holocausto, e em que pese não utilizar 

necessariamente o termo “biopolítica”, ao abordar as formas de implantação do 

Estado Totalitário, que se vislumbra claramente do campo de concentração, 

sem dúvidas, está também abordando o controle do Estado na vida biológica 

dos indivíduos. 

Neste sentido, Giorgio Agamben (2007) acertadamente resgata os 

pensamentos políticos de Hannah Arendt e Michel Foucault, com intuito de 

apresentar uma compreensão da política estatal contemporâneas, que foi 

capaz de justificar o nazismo e que ainda é presente em tempos hodiernos. 

Agamben reapresenta a seus leitores a figura do “Homo Sacer” como aquele 

detentor da vida nua, ou seja, a mera vida biológica, e a quem todos os direitos 

foram retirados, tornando-se matável. 

Giorgio Agamben (2007), pensa a biopolítica como o resultado da 

fusão da figura do poder soberano, da vida nua (homo sacer), estado de 

exceção e campo de concentração, que na modernidade alcança seu ponto 

alto, com a normalidade de assassinatos em grande escalas quando um 

Estado socorre-se ao manto do estado de exceção, que traça como o detentor 

do poder de vida e de morte, aquele que tem o poder de regular o inicio e fim 

do estado de exceção.  

Agambe (2007) defende que na modernidade, vive-se constantemente 

em estado de exceção, que tornou-se a regra, e por consequência a 

democracia passa a ser maculada por fenômenos totalitários como prisões 

secretas, manicômios, campos de concentração, dentre outras atrocidades, 

justificadas no bem comum da população. O autor, faz a distinção grega entre 

“zoé” que classifica como a vida natural, inerente a todos os seres vivos, e 

“bíos” que se caracteriza como a vida política, ou seja, “a forma ou maneira de 
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viver própria de um indivíduo ou de um grupo” (AGAMBEN, 2007, p. 9), a fim 

de justificar que a biopolítica, na forma de poder soberano tem o poder de 

retirar do homem a “bíos”, transformando-o em mera vida nua, divergindo de 

Foucault ao afirmar que este poder soberano de decidir sobre a vida e a morte 

não derivam do século XVII, mas sempre existiu, e ainda hoje vige em nosso 

sistema político. Nas palavras do autor:  

Somente em um horizonte biopolítico [...] será possível decidir 
se as categorias sobre cujas oposições fundou-se a política 
moderna [...], e que se foram progressivamente esfumando a 
ponto de entrarem hoje numa verdadeira e própria zona de 
indiscernibilidade, deverão ser definitivamente abandonadas ou 
poderão eventualmente reencontrar o significado que naquele 
próprio horizonte haviam perdido. (AGAMBEN, 2007, p. 12) 

Desta forma, a biopolítica se entrelaça com o totalitarismo, pois, 

segundo o autor, é no totalitarismo que se vislumbra a dominação total do 

homem, que é posto em prática de modo efetivo nos campos de concentração. 

Neste sentido, Arendt (1989) traz que o totalitarismo buscará sempre a 

dominação total, sendo os campos de concentração um exemplo do que o 

homem é capaz de fazer para destruir outro homem que lhe representa uma 

ameaça ao poder, destruindo não apenas um adversário político, mas também 

populações inteiras que não se integram as diretrizes fixadas por aqueles de 

quem deriva o controle social. “O inimigo político não necessita ser 

necessariamente mau, tampouco esteticamente feio, ou caracterizar-se como 

concorrente econômico, bastando que seja existencialmente algo outro e 

estrangeiro.” (MORAES, 2015, p.73) 

Neste sentido, tem-se a clara relação entre as origens do totalitarismo 

e a concepção do estado de exceção. Sobre o tema Almeida (2012) defende 

que o totalitarismo apenas se instaura em local onde o estado de exceção já 

tiver tornado-se regra, chegando ao ponto de confundir-se a regra com a 

exceção, ponto em que qualquer ato será aceito como necessário a 

manutenção do domínio social. 

No estado de exceção, cabe ao detentor do poder decidir sobre o ponto 

em que a vida deixa de ser politicamente relevante, ocasião que segundo 

Moraes (2015), o ser humano assume a posição “zero”, tornando-se um mero 
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objeto da biopolitica, sem qualquer direito antes considerado inalienáveis, 

tendo em vista, que tais direitos foram estrategicamente dados pela biopolítica, 

a fim de mascarar os mecanismos disciplinadores do biopoder. Um exemplo 

desta tática se confirma na análise da Declaração dos direitos do homem e do 

cidadão de 1789, que faz a distinção entre homem e cidadão, onde os direitos 

ditos inalienáveis são restritos aqueles que conseguem manter sua posição de 

homem enquanto individuo de um Estado. 

Sendo assim, na vigência do estado de exceção, a vida daquele que 

perde a condição de cidadão é submetida ao poder estatal, não contando 

entretanto com a sua proteção, afastando-se das garantias e direitos 

fundamentais. “Nessa concepção, o homo sacer é submetido à lei, porém não 

é digno de proteção como cidadão – não se pode falar, portanto, que é expulso 

do Estado, porque ainda mantém um vínculo de submissão aos deveres legais” 

(MORAES, 2015, p.80) 

O Estado, ao utilizar-se do biopoder como ferramenta de 

gerenciamento, alcança a dominação que, por vezes, pode levar ao 

aniquilamento, contrariando o discurso empregado de que seus atos visam 

sempre a integridade dos indivíduos, e para contornar esta contradição, 

esconde-se nas vestes da burocracia. Como bem pontua Cecilia Pires (2015), 

a burocracia esconde o rosto do tirano. Não existe uma figura física a ser 

considerada como responsável pelas barbáries cometidas pelo Estado, o 

domínio existe e ninguém assume a responsabilidade pelas ações que dele 

derivam, e evidentemente, não se destinam reclamações para uma abstração, 

tendo em vista que a burocracia leva ao anonimato. 

Assim, partindo da biopolítica e do estado de exceção, passa-se a 

compreender a figura do campo de concentração, que para Agamben, trata-se 

do espaço biopolítico absoluto, assim o descrevendo: “o campo é apenas o 

local onde se realizou a mais absoluta conditio inumana que se tenha dado 

sobre a terra”. (AGAMBEN, 2007, p. 173)  

Agamben (2007) vai afundo, trazendo detalhes da figura do campo de 

concentração: 
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O campo é, digamos, a estrutura em que o estado de exceção, 
em cuja possível decisão se baseia o poder soberano, é 
realizado normalmente. O soberano não se limita mais a decidir 
sobre a exceção [...], com base no reconhecimento de uma 
dada situação factícia [...]: exibindo a nu a íntima estrutura de 
bando que caracteriza o seu poder, ele agora produz a 
situação de fato como consequência da decisão sobre a 
exceção. [...] no campo a quaestio iuris não é mais 
absolutamente distinguível da quaestio facti e, neste sentido, 
qualquer questionamento é simplesmente desprovido de 
sentido. O campo é um híbrido de direito e de fato, no qual os 
dois termos tornaram-se indiscerníveis. [...] os campos 
constituem um espaço de exceção, no qual não apenas a lei é 
integralmente suspensa, mas, além disso, fato e direito se 
confundem sem resíduos, neles tudo é verdadeiramente 
possível, (AGAMBEN, 2007, p. 177) 

É nos campos de concentração que se vislumbra o ápice do controle 

social e a mais desumana figura da biopolítica: o “Homo Sacer”, que nos 

tempos modernos ainda sobrevive, não mais representados por judeus, mas 

sim como dentre outras formas, doentes mentais “criminosos”. 

Assim, a estrutura biopolítica fundamental da modernidade repousa 

sobre a decisão quanto ao valor ou desvalor da vida como tal. Não sendo esta 

conduta pressuposto exclusivo de Estados totalitários, mas também presente 

em regimes democráticos, como bem exemplificado por Moraes (2015), que 

nos remete a “guerra cirúrgica”, barbárie que aconteceu nos Estados Unidos, 

nos anos vinte, durante o regime democrático, quando 800 detentos foram 

utilizados como cobaia humana na busca de cura para a malária, sendo 

propositalmente infectados para facilitar as pesquisas. 

Horrores como os destinados aos detentos americanos nos anos vinte 

se justificam no discurso Estatal de proteção social, onde a população é 

convencida de que indivíduos criminosos não são dignos de proteção, e que 

pelo bem do Estado merecem ser excluídos. Ao incitar o medo na população, o 

biopoder se reveste como a única ferramenta capaz de proporcionar 

segurança, o que acaba por legitimar o estado de exceção permanente  

O medo e a insegurança se transformam então em uma firme 
resistência à doutrina de direitos humanos, à expansão de 
direitos civis e à ampliação da arena política – em outras 
palavras, em suporte manifesto ou tácito a políticas de 
extermínio. (Schmitt, 2015, p.231). 
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A população passa a clamar por segurança, seja a que custo for, sem 

se dar conta que com isso legitima ainda mais esta dominação do Estado sob a 

vida humana. Como bem pontua Richter (2015) o papel das “vítimas” é 

essencial para um modelo de governo que busca maquiar seus atos de 

controle no discurso político punitivo, pois assim, burlar as leis constitucionais 

torna-se aceitável, tendo em vista o objetivo maior de defender os interesses 

do Estado, mesmo que para tanto, alguns tenham sua vida desqualificada, a 

ponto de tornar-se mera vida nua. 

Este biopoder, que é capaz de determinar quem deve viver e quem 

deve morrer, se enraíza pelo domínio estatal sobre a saúde, raça, sexualidade, 

segurança e economia de uma população, pois de posse destas rédias 

qualquer atitude torna-se justificável perante o povo governado.  
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4 A DESCONTRUÇÃO DA PERSONALIDADE DO DESTINATÁRIO DA 
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA POR MEDIDA DE SEGURANÇA: 

PARADIGMA DO HOMO SACER 

No capítulo anterior, mencionou-se superficialmente sobre a figura do 

Homo Sacer como aquele desprovido de “bíos”, tornando-se vida nua, e por 

consequência matável. No presente capitulo, debruçaremos com mais 

profundidade nesta emblemática figura, a fim de demonstrar sua proximidade 

com o doente mental destinatário da internação compulsória por medida de 

segurança. 

 

4.1 A figura do Homo Sacer 

A figura do homo sacer pode ser descrita como emblemática. 

Coexistem em um mesmo indivíduo a sacralidade e a impureza. Diante desta 

ambivalência do termo sacro, que denomina o impuro e santo ao mesmo 

tempo, para que se possa compreender a figura do homo sacer, é preciso ter 

em mente dois aspectos marcantes do mesmo, qual seja, a impunidade da 

morte e a exclusão do sacrifício.  

Ao ser considerado matável, o indivíduo é excluído de todos os direitos 

e garantias previstos no ordenamento jurídico, e ao ser vedado seu 

oferecimento em sacrifício, bem como qualquer ritual de purificação, o mesmo 

é simultaneamente excluído dos direitos divinos. Nas palavras de Agamben 

(2007) homo sacer, também denominado homem sacro, é: 

[...] aquele que o povo julgou por um delito; e não é licito 
sacrificá-lo, mas quem o mata não será condenado por 
homicídio; na verdade, na primeira lei tribunícia se adverte que 
“se alguém matar aquele que por plebiscito é sacro, não será 
considerado homicida”. Disso advém que o homem malvado ou 
impuro costuma ser chamado sacro. (AGAMBEN, 2007, p.90) 

Tem-se, portanto, o que Agamben (2007) denomina como exclusão 

inclusiva, pois o homo sacer pertence a Deus na forma da insacrificabilidade e 

é dela excluído na forma da matabilidade, assim como pertence ao 
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ordenamento ao ser submetido à condição de matabilidade, ao mesmo tempo 

em que dele é excluído ao não contar com sua proteção. Assim, o que define o 

homo sacer não é a ambivalência da sacralidade e sim a dupla exclusão a que 

é submetido ao ter uma morte que não pode ser classificada como sacrifício, 

homicídio, execução de pena ou sacrilégio, retirando-lhe todos os aspectos 

divinos e humanos. A condição de homo sacer, se trata de uma esfera da vida 

humana que se encontra unicamente na exceção, configurada pela decisão 

soberana que suspende a lei no estado de exceção e aplica a ele o estágio de 

vida nua.  

Agamben (2007) alerta para o fato de que a figura do homo sacer deve 

ser analisada não como uma maldição religiosa, que torna o ser maldito e 

excelso, mas sim, como consequência política do estado de exceção, 

derivando a vida nua, no qual ao colocar-se as margens do ordenamento passa 

a esfera da ambiguidade, sendo afastado por uma norma que o inclui por meio 

desta exclusão. 

O homo sacer não é simplesmente posto fora da lei e indiferente a 

esta, mas sim por ela abandonado. A relação originária da lei com a vida não é 

a aplicação, mas o abandono. A “potência insuperável do nómos, a sua 

originária ‘força de lei’, é que ele mantém a vida em seu bando abandonando-

a” (AGAMBEN, 2007, p. 36). Agamben (2007) ainda complementa que:  

Homo sacer é aquele que foi excluído da comunidade religiosa 
e de toda vida política: não pode participar dos ritos de sua 
gens, nem (se foi declarado infamis et intestabilis) cumprir 
qualquer ato jurídico válido. Além disto, visto que qualquer um 
pode matá-lo sem cometer homicídio, a sua inteira existência é 
reduzida a uma vida nua despojada de todo direito, que ele 
pode somente salvar em uma perpétua fuga ou evadindo-se 
em um país estrangeiro. Contudo, justamente por ser exposto a 
todo instante a uma incondicionada ameaça de morte, ele 
encontra-se em perene relação com poder que o baniu. Ele é 
pura zoé, mas a sua zoé é capturada como tal no bando 
soberano e deve a cada momento ajustar contas com este, 
encontrar o modo de esquiválo ou de enganá-lo. Neste sentido 
[...] nenhuma vida é mais ‘política’ do que a sua. (AGANBEN, 
2007, p. 189) 
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A figura do “Homo Sacer” encontra-se presente na esfera jurídica 

desde os tempos romanos, simbolizando a exclusão da proteção jurídica a 

determinados indivíduos que representassem perigo ao controle social detido 

pelo soberano. Ocorre, que com o advento das discussões sobre biopolítica, 

inauguradas por Foucault, esta emblemática figura retorna para bem 

exemplificar as condições do holocausto. Neste sentido o regime nazista, “é o 

referente negativo privilegiado da nova soberania biopolítica e, como tal, um 

caso flagrante de homo sacer, no sentido de vida matável e insacrificável”. 

(AGAMBEN, 2007, p. 121) 

O autor defende o enquadramento dos judeus como homo sacer, pelo 

fato de sua morte não derivar de uma execução de pena, nem tampouco de 

sacrifício divino, mas somente decorrente de sua condição de judeu, uma 

conduta típica do regime totalitarista, que se instaurou mediante um estado de 

exceção. Como bem escrito por Arendt (1989), quando o estado de exceção se 

consuma em totalitarismo, “os conceitos de inimigo objetivo e do crime 

logicamente possível são abandonados: agora as vítimas são escolhidas 

inteiramente ao acaso e, sem mesmo terem sido acusadas, são declaradas 

indignas de viver”, (ARENDT, 1989, p. 483).  

Para Agamben (2007), o que justifica o extermínio de indivíduos que 

sequer atentam contra o ordenamento penal, “não é nem a religião nem o 

direito, mas a biopolítica” (AGAMBEN, 2007, p. 121). Ainda conforme o autor, 

os campos de concentração não são apenas o lugar da morte e do extermínio, 

mas também, lugar de produção do “mulssulmano”, que é descrita por Levi 

(1997) como: 

[...] um ser sem esperança, sem vontades, sem consciência, e 
sem personalidade, em completa apatia e inanição, que não 
fazia mais parte do mundo dos homens, um ser mudo e 
absolutamente solitário, a lembrar a frase de Holderlin de que 
“no limite extremo da dor não subsiste nada além das 
condições de tempo e de espaço. (LEVI, 1997, p.92) 

Mesmo nos tempos modernos, e sob a suposta proteção do Estado 

Democrático, a biopolítica ainda se encontra presente, utilizando-se das 

mesmas armas em que se apoiou no período nazista para controlar os 
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indivíduos a ela submetidos. O Estado, como detentor do poder soberano, 

continua determinando a vida que merece ser vivida e aquela que merece ser 

abandonada e excluída em favor de um bem social. Assim como os judeus, 

que nenhum ato ilícito precisou cometer para serem submetidos aos horrores 

dos campos de concentração, os destinatários do internamento compulsório 

por medida de segurança, têm sua “bíos” suspensa, sendo-lhes confiscados os 

direitos e garantias de liberdade e vida digna, unicamente em razão de sua 

condição de enfermidade psíquica. 

 

4.2 As condições de cumprimento da internação compulsória por 
medida de segurança no Brasil  

O doente mental que figura como agente ativo em conduta delitiva, tem 

reconhecido em seu favor a inimputabilidade, ou seja, pela ausência de 

consciência do ato praticado, nenhuma punição lhe é permitida. Porém, nos 

casos em que se configura uma periculosidade do agente frente à ordem 

pública e o bem-estar social, em caráter de exceção, a lei permite que a 

liberdade do mesmo seja suspensa, aplicando-lhe a internação compulsória. 

No regime de cumprimento desta internação, vislumbra-se um cenário 

por vezes equivalente ao dos campos de concentração. Um exemplo clássico 

desta situação pode ser buscado na história com os horrores do Hospital 

Colônia de Barbacena em Minas Gerais, que deu origem a obra Holocausto 

Brasileiro de Daniela Arbex (2013), onde retratou a desumanidade que levou a 

óbito 60.000 internos muitos deles com corpos não identificados e vendidos a 

instituições de ensino do curso de medicina. Quando se verifica as atrocidades 

cometidas no Hospital Colônia, a procura por culpados só encontra uma única 

explicação: “apesar de ninguém ter apertado o gatilho, todos carregam mortes 

nas costas” (ARBEX, 2013, p. 43). A omissão e passividade de toda a 

sociedade, sob o argumento de segurança pública a frente da desumanização 

de um individuo permitiu que esta situação se estendesse. 
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Em 1979, em uma visita do psiquiatra Franco Basaglia, pioneiro da luta 

antimanicomial, ao Hospital Colônia, este afirmou: “Estive hoje num campo de 

concentração nazista. Em lugar nenhum do mundo, presenciei uma tragédia 

como esta” (ARBEX, 2013, p. 207). Arbex (2013) relata em sua obra que em 

1916, dentro dos oito milhões de metros murados que compunha o Hospital de 

Barbacena, se encontravam diversos internos cuja doença não impedia o 

trabalho manual, e que por esta razão eram obrigados a exercer trabalho não 

remunerado em consertos de vias publicas ou plantações, sendo constatado 

pela autora que quase metade da receita da Instituição foi garantida pela mão 

de obra dos pacientes. 

Outra situação denunciada pela autora era a existência de capim no 

lugar de camas, bem como, esgotos a céu aberto, que serviam de fonte para 

consumo de água. Muitos internos não dispunham de documentos, perdendo o 

direito até mesmo ao nome, sendo rebatizados pelos funcionários do hospital. 

Um dos métodos de “tratamento” eram choques, com cargas tão fortes que 

frequente sequer eram suportadas pela rede elétrica do hospital, levando 

diversos pacientes a óbito. 

O quadro de internos era composto por indivíduos marginalizados, 

muitas vezes sem razões médicas para internação, alguns com tristeza como 

sintoma registrado em sua ficha médica. Ademais, as internas gestantes 

tiveram seus filhos doados logo após o nascimento, sem que sua opinião 

sequer fosse levada em consideração. 

Censo realizado por Diniz (2013) no ano de 2011 demonstra a mesma 

preocupante situação de violações a dignidade dos internos. A autora denuncia 

o ambiente degradante em que sobrevivem homens e mulheres esquecidos 

pelo Estado. Os resultados obtidos neste senso demonstram que a maioria dos 

internos é composto por homens, negros, pobres e de baixa escolaridade, a 

mesma população que não possui acesso digno a informação e nem recursos 

para lhe proporcionar uma defesa adequada de seus direitos. 

Diniz (2013) traz ainda que até 2011, data de sua pesquisa, dos 2.956 

indivíduos internados em medida de segurança nos estabelecimentos de 
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custódia e tratamento psiquiátrico, 217 estavam asilados há mais de 15 anos, 

sendo que destes, nove estão presos há mais de trinta anos. Dado ainda mais 

chocante é o fato de que 47% das internações em estabelecimentos de 

custódia e tratamento psiquiátrico não se justificam por critérios legais e 

psiquiátricos, ou seja, quase metade dos internos estão lá 

desnecessariamente, tendo sua vida arruinada pelo poder do Estado. 

Verifica-se, portanto, uma condição em que indivíduos desprovidos de 

culpa ou dolo em seus atos, são condenados a perder suas vidas em 

ambientes hostis e superlotados (5.000 internos em local projetado para 200 

pessoas), dormindo em palhas, tomando água de esgoto (sem tratamento), 

trabalhando gratuitamente, levando choques, sendo assassinados, sem que 

ninguém desse por sua falta, e não ganhando os cadáveres nem mesmo o 

direito a velório ou túmulos, caracterizando apenas corpos indigentes, objeto de 

venda a universidades do curso de medicina, servindo de estudo. Indivíduos 

sem nome, sem casa, excluídos de rituais e do convívio em sociedade, 

verdadeiros homo sacer. (ARBEX, 2013) 

 Diante desta narrativa de horror na obra de Arbex (2013), que deu 

origem ao pertinente título de “holocausto brasileiro”, surge o seguinte 

questionamento: após a reforma psiquiátrica e o advento da Lei 10216/2001 

(que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental) “não 

teria a situação dos internos melhorados agora contando com uma proteção 

legal específica?”. Para responder a esta questão, se traz como exemplo a 

ação civil pública em andamento no estado do Tocantins (autos nº 0000017-

04.2017.827.2721, que tramita junto à 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí - 

TO)2, protocolada em data de 10/01/2017 e onde a petição inicial traz a 

apreciação do judiciário diversas denúncias que demonstram as condições 

inumanas a que são submetidos os doentes mentais, condenados a internação 

compulsória por medida de segurança, que por falta de estrutura do Estado, 
                                                
2 Processo Disponível junto ao site de processo eletrônico do Tribunal de Justiça do 
Tocantins: 
<https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=
processo_consulta_publica>. 
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são submetidos a reclusão em penitenciárias comuns, sem medicação, sem 

tratamento, sem dignidade. 

Uma das vítimas de referida ação civil pública se trata de Francisco de 

Assis Sales Sobrinho, que conforme se verifica no processo de execução penal 

nº 5000407-96.2012.827.2741, que tramita na 2ª Vara Criminal e Execuções 

Penais da Comarca de Araguaína/TO, desprovido de segredo de justiça, e está 

preso desde 21 de dezembro de 1989, sempre em regime fechado, dividindo 

cela com outros 14 presidiários, e sem receber qualquer tratamento médico. 

Em que pese à época do julgamento ser solicitado pela defesa a 

inimputabilidade por doença mental, houve condenação em razão da não 

comprovação de tal estado de saúde.   

Em 27 de maio de 1996 foi requerida pelo Ministério Público a 

progressão de regime para Francisco de Assis Sales Sobrinho, todavia, em 

razão da informação carcerária de que o detento estaria apresentando sinais 

de perturbação mental, o Juiz da Execução Penal de Gurupi/TO deliberou por 

indeferir a progressão de regime prisional, determinando a necessidade de 

avaliação psicológica3. 

Mesmo ainda inexistindo laudo de especialista que atestasse a 

debilidade mental de Francisco, em 30 de outubro de 1996, através do ofício nº 

405/96, da Delegacia de Polícia de Miracema - TO, o delegado de Policial Civil 

informou o Juízo da Vara de Execução Penal daquela Comarca que Francisco 

era claramente um alienado mental, amparando-se nas declarações prestadas 

por outros presos. Em declaração, um dos detentos companheiro de cela de 

Francisco, afirmou que o mesmo costuma permanecer até quatro dias sem 

dormir, e tem frequentes crises de violência na cela, ocasião que afirma que irá 

matar pessoas invisíveis, causando medo aos colegas de cela, que 

praticamente não dormem com medo de Francisco atentar contra a vida deles. 

Por fim, o detento narrou ser de conhecimento de todos os agentes da 

                                                
3Movimentação Processual dos autos nº 5000407-96.2012.827.2741, que tramita na 2ª 
Vara Criminal e Execuções Penais da Comarca de Araguaína/TO. Consulta disponível: 
<https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=
processo_consulta_publica> 
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penitenciária, inclusive, do Juiz da Vara de Execução Penal, que Francisco é 

doente mental. 

Consta ainda nos autos, que em 06 de janeiro de 1997, novo oficio fora 

expedido, ocasião em que se frisou que Francisco vinha apresentando 

sintomas de desequilíbrio mental, como por exemplo, comer suas próprias 

fezes, beber sua urina e andar despedido pela cela, pondo em risco sua vida e 

a vida de outros presos. Somente em 16 de maio de 1997 foi lavrado laudo 

psiquiátrico da condição de Francisco, onde foi constatado a existência de 

personalidade psicótica, doença mental congênita, devendo ser internado em 

Manicômio Judicial e fazer uso de medicamentos. Diante da situação requereu 

à defesa que fosse expedido ofícios aos Estabelecimentos Médicos Penais 

existentes no país, e que caso não fosse localizado vaga, fosse o doente 

colocado em liberdade, o que não foi deferido, mesmo não localizando vaga 

para internamento, sob o argumento da periculosidade que representava a 

sociedade. 

Francisco foi transferido para diversos estabelecimentos prisionais, 

permanecendo sem medicação e tratamento. Em 24/11/2005 o Ministério 

Público lavrou parecer sobre o caso, onde mencionou tratar-se de situação 

desumana, ante o fato de o condenado encontrar-se sem qualquer tipo de 

assistência psiquiátrica, requerendo a reavaliação do mesmo.  

Em 06 de novembro de 2006, foi realizada a segunda reavaliação 

psiquiátrica, diagnosticando Francisco como acometido por esquizofreniforme e 

personalidade psicopática, ocasião em que frisou que o réu já se encontrava a 

16 anos, indevidamente alocado em cela comum. O laudo ainda informou que 

o doente mental é absolutamente incapaz de compreender o caráter ilícito de 

um determinado fato criminoso. E mais, trata-se de doente mental de alta 

periculosidade para a sociedade, devendo ser internado em Hospital de 

Custódia e Tratamento. Diante do Laudo, o magistrado realizou despacho 

sustentando que cabia ao poder Executivo promover referido internamento, o 

que nunca fora realizado. 
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Em 11 de abril de 2008, o Juízo Criminal despachou resumindo todo o 

histórico carcerário do doente mental e determinou que fosse dada ciência da 

situação desumana para o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, bem 

como, à Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Cidadania e Justiça 

do Estado do Tocantins, e a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos 

Advogados do Brasil, não obtendo resposta de nenhum órgão, o que 

demonstra a inoperância estatal em dar resolução ao caso. 

Em 05 de junho de 2008 foi expedido um ofício sob nº 059/2008, onde 

um agente de Policia Civil informou ao Juízo que o comportamento de 

Francisco teria piorado, frisando que não havia a mínima possibilidade de o 

doente mental permanecer na cadeia pública. Por meio de relatório, lavrado por 

Assistente Social, datado de 26 de junho de 2008, foi detalhado de maneira 

expressa que o doente mental não estaria recebendo atenção às suas 

condições humanas, não tendo qualquer tipo de assistência médica ou acesso 

a medicamentos, sendo que em liberdade contaria com assistência de um 

parente bem como com benefício previdenciário, possibilitando assim um 

tratamento adequado. 

O Ministério Público, todavia, manifestou-se contrário a entrega de 

Francisco a família para tratamento ambulatorial, em razão de ter sido o 

mesmo diagnosticado como pessoa de alta periculosidade, devendo ser 

internado, e na impossibilidade, continuar em cela comum, o que foi mantido 

pelo magistrado, assim como pelo Tribunal de Justiça de Tocantins ao julgar 

em 18/12/2009 um habeas corpus impetrado pela defensoria pública. 

Aproximando-se de três décadas de reclusão, em regime fechado e 

sem tratamento médico, Francisco ainda permanece abandonado pelo Estado, 

com sua condição mental piorando a cada dia (como relatado pelos ofícios 

policiais juntados no processo), aguardando a liminar concedida nos autos de 

Ação Civil Pública, que ordena a construção do Hospital Penal pelo Estado do 

Tocantins, para onde, se ainda vivo será transferido. 

Diversos outros casos, análogos ao de Francisco, são detalhadamente 

relatados nos autos da Ação Civil Pública já especificada, sendo comum a 



66 

 
 

todos eles a situação degradante e desumana que os doentes mentais que 

comentem ato ilícito são submetidos, em prol de uma suposta segurança 

social. Melhor sorte não assiste os internos de medida de segurança que 

conseguiram vaga nos hospitais penais. Em um ensaio de autoria de Diniz 

(2013b), a autora traz ao leitor um pouco da degradação humana que assistiu 

junto ao manicômio judiciário de Salvador-BA durante a filmagem de seu 

documentário que deu origem ao ensaio, destacando a história de três internos: 

Antônio, Jaime e Almerindo. 

Com Antônio, que “chegou em surto, amarrado à carroceria de uma 

caminhonete”, (DINIZ, 2013b, p.27) a autora demonstrou o ambiente hostil do 

manicômio judiciário, onde os doentes têm sua rotina baseada em grades, 

medicamentos, e tratamento muito semelhante, talvez ainda menos humano, 

do despendido aos presidiários comuns. Ante o ambiente em que sobrevivem 

os internos, novamente se tem a aproximação com o homo sacer, indivíduos 

abandonados pelo Estado, que detém o poder soberano de suspender sua 

liberdade e autonomia em favor do bem-estar social, tendo em vista não estar 

apto ao convívio em comunidade. 

Em sequência tem Jaime que configura o interno que já não mais 

aguenta a condição indigna em que vive, e opta pelo suicídio, ainda durante as 

filmagens do documentário de Diniz (2013). Durante sua última entrevista, o 

interno se classificou como “louco perigoso”, sem se dar conta de que sua 

maior loucura foi acreditar que o Estado estaria de fato preocupado com seu 

estado e disposto a protege-lo, quando na verdade buscava apenas segrega-lo 

ao ponto de tornar sua existência já sem propósito. Ao denominar a passagem 

de Jaime como “das mortes sem batidas de sino”, a autora bem a ausência de 

luto pela morte daqueles cuja ninguém sente falta. 

Jaime bem representa o homo sacer, que segundo Agamben (2008): 

[...] é o preso sem rosto que abdicou da luta, que não pode 
mais nem ser chamado de vivo nem de ter uma morte que 
mereceria esse nome. Figura da extrema desfiguração, o 
“muçulmano” é o não-homem que habita e ameaça todo ser 
humano, a redução sinistra da vida humana à vida nua [...] é 
não só, e nem tanto, um limite entre a vida e a morte, ele 
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marca, muito mais, o limiar entre o homem e o não-homem O 
que significa, porém para um homem tornar-se um não-
homem? Existe uma humanidade do homem que se possa 
distinguir e separar da humanidade biológica? [...] Também por 
isso, Auschwitz marca o fim e a ruína de qualquer ética da 
dignidade e da adequação a uma norma. A vida nua, a que o 
homem foi reduzido, não exige nem se adapta a nada: ela 
própria é a única norma, é absolutamente imanente. E o 
sentimento último de pertencimento à espécie não pode ser, 
em nenhum caso, uma dignidade, (AGAMBEN, 2008, p. 14) 

O interno também foi excluído não apenas da esfera social, mas 

também divina, já que a ele nenhum ritual após a morte é concedido, sendo 

apenas mais um corpo, pura zoé que se encerra, já totalmente desprovido de 

vida qualificada que pudesse ser lastimada. 

E por fim a triste história de Almerindo, um invisível social, que passou 

trinta e dois anos recluso sem reavaliações psiquiátricas por fato isolado de 

furto e lesões corporais leve. Almerindo bem representa a institucionalização 

provocada pelo biopoder, bem como remete ao mussulmano, pois, ao ser 

entrevistado por Diniz, demonstra que já não lhe resta nada se não meros 

vestígios de vida biológica. Quando questionado: “quem é Almerindo?” A 

resposta é clara e significativa: “Almerindo morreu”. O poder soberano do 

Estado de fato matou Almerindo ao condená-lo a um tratamento pouco eficaz e 

a uma reclusão sem data final, tirando-lhe não apenas a dignidade de vida, 

mas também qualquer lastro de esperança de algum dia realcançar a 

liberdade. 

Para demonstrar a semelhança com o holocausto, pode-se comparar o 

vivenciado por Almerindo, com o narrado por Primo Levi ao descrever o 

vivenciado em Auschwitz: 

Imagine-se, agora, um homem privado não apenas dos seres 
queridos, mas de sua casa, seus hábitos, sua roupa, tudo, 
enfim, rigorosamente tudo que possuía; ele será um ser vazio, 
reduzido a puro sofrimento e carência, esquecido de dignidade 
e discernimento – pois quem perde tudo, muitas vezes perde 
também a si mesmo; transformando-se em alto tão miserável, 
que facilmente se decidirá sobre sua vida e sua morte, sem 
qualquer sentimento de afinidade humana, na melhor das 
hipóteses considerando puros critérios de conveniência. Ficará 
claro, então, o duplo significado da expressão “Campo de 
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extermínio”, bem como o que desejo expressar quando digo: 
chegar ao fundo. (LEVI, 1990, p. 33) 

Três histórias recentes de internos de medida de segurança, que 

cumprem sua pena disfarçada de tratamento em Hospital de Custódia e 

Tratamento, em pleno vigor das Leis de proteção ao doente mental, e que 

demonstram como o biopoder pode justificar atrocidades em nome de um 

suposto bem maior da sociedade, sendo a desumanização destes indivíduos 

uma exceção aos ao principio da dignidade humana. 

Nas palavras de Agamben (2007): 

Justamente porque privados de quase todos os direitos e 
expectativas que costumamos atribuir à existência humana, e, 
todavia, biologicamente ainda vivos, eles vinham a situar-se em 
uma zona-limite entre a vida e a morte, entre o interno e o 
externo, na qual não eram mais que vida nua. Condenados à 
morte e habitantes do campo, são, portanto, de algum modo 
inconscientemente assemelhados a homines sacris, a uma vida 
que pode ser morta sem que se cometa homicídio. O intervalo 
entre a condenação à morte e a execução, assim como o 
recinto dos lager, delimita um limiar extratemporal e 
extraterritorial, no qual o corpo humano é desligado de seu 
estatuto político normal e, em estado de exceção, é 
abandonado às mais extremas peripécias, onde o experimento, 
como um rito de expiação, pode restituí-lo à vida (graça ou 
indulto da pena são, é bom recordar. Manifestações do poder 
soberano de vida e de morte) ou entrega-lo definitivamente à 
morte à qual já pertence. O que nos interessa especialmente, 
porém, é que, no horizonte biopolítico que caracteriza a 
modernidade, o médico e o cientista movem-se naquela terra 
de ninguém onde, outrora, somente o soberano podia penetrar, 
(AGAMBEN, 2007, p. 155) 

Para comprovar que não se trata de um caso isolado do Hospital de 

Custódia e Tratamento de Salvador-BA, importante registrar um estudo 

realizado por Silva (2014) sobre o Complexo Médico Penal do Paraná, onde 

restou evidenciado a mesma precariedade a que são submetidos os internos, 

bem como a semelhança do espaço com uma penitenciária comum. Os 

funcionários prestam concurso público para agentes penitenciários, os internos 

são denominados “presos” e o espaço físico do hospital, cuja construção foi 

projetada para seguir o desenho de uma metralhadora, é sempre mencionado 

como “unidade prisional.  



69 

 
 

Sendo assim, nota-se um caráter punitivo implícito aos que foram pela 

lei considerados inimputáveis, prevalecendo em um ambiente médico penal, a 

denotação penal superior a médica. A coerção estatal é vivenciada pelos 

internos 24h (vinte e quatro horas) por dia, sendo vigiados constantemente por 

guardas armados, realizando inclusive sua alimentação dentro dos pequenos 

cubículos que os abrigam, de lá saindo apenas para as consultas e atividades 

a que são direcionados. (SILVA, 2014). 

O estudo ainda faz menção a internações de aproximadamente três 

décadas, que mesmo quando verificado a cessação da periculosidade ainda se 

mantém, em razão do abandono familiar cumulado com falta de estrutura do 

Estado para acolhimento destes indivíduos, que permanecem reclusos até 

conseguirem vagas em entidades não governamentais.  “Uma vez que sem 

possibilidade de apoio externo, sem laços, o convívio que lhes resta é o 

convívio da instituição fechada, em regime fechado, outra vez sempre para 

sempre”. (MATTOS, 2006, p.144). 

Resta demonstrado que a desumanização dos internos da medida de 

segurança é condição antiga que permanece até os dias atuais, levando os 

internos ao que este trabalho, defende ser o paradigma do homo sacer, ou 

seja, a total desconstrução de sua personalidade, passando a deter mera vida 

nua. 

 

4.3 O interno de medida de segurança como paradigma do Homo Sacer 

Os dados apontados no subtítulo anterior retratam o que é defendido 

neste trabalho como meio criador do homo sacer da atualidade, em 

decorrência das graves violações de direitos elementares à pessoa humana. O 

homo sacer deriva do ambiente de estado de exceção, que 

contemporaneamente ainda vige, deixando aqueles que neste espaço habitam 

a mercê de uma violência estatal desmedida.  

Neste sentido aponta Nascimento (2010) que “a estrutura de exceção 

que permite perceber a abertura e a presença do campo é modulável, é capaz 
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de reciclar-se e adaptar-se a distintas situações, sofrer metamorfoses, 

encontrar formas diversas em contextos diversos” (NASCIMENTO, 2010, p. 

23). Mesmo estando em vigor no Brasil um regime democrático, é possível 

encontrar, em nosso Estado, dispositivos biopolíticos, utilizados no controle 

social e higienização, como o que ocorre com o isolamento de indivíduos 

doentes e, por isso, inimputáveis, em razão de um perigo em potencial, 

destinando a exceção a todos que se opõem a seguir a ordem estabelecida 

pelo detentor do Poder Soberano, qual seja o Estado. A expressão medida de 

segurança revela neste contexto, que o Estado pretende atuar no controle 

social, afastando, assim, o risco inerente ao delinquente-inimputável ou semi-

imputável que praticou um ilícito penal (FERRARI, 2001, p.15). 

Este cenário toma corpo quando se dá voz aqueles que vivenciam 

referida condição, tal qual se pode verificar no poema-testemunho de “Bubu”, 

transcrito na obra de Diniz que em meio aos versos denuncia a sina de um 

ambiente de morte legalmente denominado internação compulsória por medida 

de segurança: 

A casa dos mortos 
 
Poesia de Bubu 
Salvador – Bahia – Brasil, terça-feira, 13 de maio de 2008 
96 versos em dez estrofes 
 
A casa dos mortos 
das mortes sem batidas de sino. 
– Cena 1 deste filme-documentário 
do mesmo destino de sempre; 
é que aqui é a casa dos mortos! 
* * * 
A casa dos mortos 
das overdoses usuais e ditas legais. 
– Cena 2 deste filme-documentário 
do mesmo destino de sempre; 
é que aqui é a casa dos mortos! 
* * * 
A casa dos mortos 
das vidas sem câmbios lá fora. 
– Cena 3 deste filme-documentário 
do mesmo destino de sempre; 
é que aqui é a casa dos mortos! 
* * * 
Prá começo de conversa, são 3 cenas, 
são 3 cenas anteriores e posteriores 
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às minhas 12 passagens 
pelas casas dos mortos, 
que são os manicômios; 
– tenho – digamos assim! – 
surtos de loucura existencial brejinhótica, 
relativos à minha cidade natal, 
Oliveira dos Brejinhos – Bahia – Brasil; (DINIZ, 2013b, p.31) 

O relato, acima transcrito, bem demonstra o que é viver nas condições 

jurídico política do campo tendo sua humanidade minimizada encontrando-se 

em situação de abandono perante o Estado, tudo em razão de seu 

comportamento potencialmente perigoso.  

Pelo medo da violência que podem (ou não) causar a sociedade, são 

os doentes alvos de violências imensuráveis do Estado, que os leva na maioria 

das vezes a um único destino: a morte. Assim, o campo passa a não ser 

localizado apenas em Auschwitz, estendendo-se aos Hospitais de Custódia e 

Tratamento, onde doentes mentais tem sua liberdade e direito de convivência 

social capturados, sendo submetidos a tratamentos ineficazes ou até mesmo 

inexistentes, abandonados pelo Estado e pela sociedade, perdendo aos 

poucos sua humanidade para tornar-se um ser institucionalizado, quando 

destino pior não lhe é reservado, tal qual a morte. 

Por esta razão, quando Agamben (2007) afirma que o campo é o novo 

nómos da modernidade, pode-se extrair que as estruturas básicas que operam 

na modernidade são as estruturas do campo, ou seja, a exclusão inclusiva que 

permitiu ao regime nazista produzir um genocídio em grande escala é a mesma 

que produz os genocídios das pessoas que são consideradas perigosas em 

razão de sua doença. Tal situação revela a existência concreta de um estado 

de exceção permanente dentro do Estado Democrático de Direito.  

Em uma entrevista dada ao jornal “El país”, Agamben (2017), ao 

comentar sobre o terrorismo, afirma que o estado de exceção já se converteu 

forma de governo, transformando todos os cidadãos em potenciais homo sacer 

face o poder soberano do Estado, bastando apenas que desafie suas regras e 

interesses: 
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O estado de exceção era um dispositivo provisional para 
situações de perigo. Hoje se converteu em um instrumento 
normal de governo. Com a desculpa de segurança frente o 
terrorismo, se generalizou. A exceção, por isso se chamado 
estado de exceção é norma. O terrorismo é inseparável do 
Estado porque define o sistema de governo. Sem o terrorismo 
o sistema atual de governo não poderia funcionar. Existem 
dispositivos como o controle das impressões digitais, os 
scanners em aeroportos, que implantaram para controlar os 
criminosos e agora se aplicam a todos. Do ponto de vista do 
Estado, o cidadão tornou-se um terrorista virtual. Caso 
contrário, o acúmulo de câmeras que nos monitorizam em 
todos os lugares não é explicado. Somos tratados como 
criminosos virtuais. O cidadão é um suspeito, numerado, como 
em Auschwitz, onde cada deportado tinha seu número ". E o 
mais grave: "Depois de Auschwitz, o presente". Com algo para 
acompanhar: o estado de exceção dos campos é o mesmo que 
prevalece naqueles que estão organizados para refugiados, 
(AGAMBEN, 2017, p.5, tradução livre) 

Com o crescente controle social do Estado, todos aqueles que não se 

adéquam, passando a figurar como ameaça para a ordem vigente, podem ser 

excluídos e isolados, sem que para tanto o Estado infrinja a lei. Assim, 

justificada está a preocupação de Agamben (2007) ao relatar que a exceção 

ainda vem se tornando regra na atualidade, transformando a vida, daqueles 

que não se adéquam, em “vida nua”. Segundo Souza, a biopolítica ainda 

permanece presente no estado de direito atual, sendo a origem e a fonte do 

poder soberano, externalizando-se em plenitude por meio do estado de 

exceção. 

O Estado democrático de direito, em que pese legislar pela garantia 

dos direitos fundamentais irrenunciáveis e inalienáveis a todos os cidadãos, 

encontra-se contaminado pela lógica do utilitarismo biopolítico. Tem-se, 

portanto, um estado paradoxal, que politizou a vida de modo a ter sobre ela o 

mais absoluto controle. 

O estado de exceção, que justificou o holocausto, ainda permanece 

ativo nos dias atuais, tornando todos os indivíduos vulneráveis ao biopoder e a 

vontade do soberano. Uma das vítimas atuais é o doente mental, que ao 

praticar uma conduta que viole as normas pré-impostas tornam-se os homo 

sacer da atualidade. 



73 

 
 

Neste sentido também aponta Nascimento (2010) ao mencionar que 

sempre que for possível visualizar “por sobre um aquário a cultura da vida nua, 

e do contingente estado de exceção, nos encontramos virtualmente diante de 

um campo. Toda vez que a estrutura da vida nua é reproduzida, estamos 

diante de um campo” (NASCIMENTO 2010, p. 200). No campo, nas palavras 

de Souza (2017): 

[...] não existe delito, pois toda violação da vida é inimputável, 
já que ela se encontra numa zona anômica de todo direito. No 
campo vigora a condição paradigmática do homo sacer. Nele, a 
vida está capturada pela exclusão, excluída através da inclusão 
num espaço de indistinção entre permitido e proibido. O 
objetivo do campo é conseguir o controle total dos que nele se 
encontram produzindo assim a radicalidade da experiência de 
controle da biopolítica. O campo revela o nexo essencial entre 
totalitarismo e biopolítica, pois nele a decisão sobre a 
excepcionalidade deixa de estar relacionada a uma situação 
concreta de uma ameaça externa e tende a se converter em 
regra. O campo consiste na materialização máxima do estado 
de exceção permanente no qual vida nua e norma ingressam 
em um limiar de indistinção, (SOUZA, 2017, p. 95) 

As degradações aos direitos e garantias individuais dos internos, são 

comumente justificadas pelo Estado por meio de um discurso que prefere e 

legitima a coisificação do homem em favor da coletividade, alegando 

dispositivos de segurança pública. O Estado, enquanto detentor do Poder 

Soberano determina quem merece e quem não faz jus ao convívio em 

sociedade, abandonando aqueles diagnosticados como “corpos indóceis” ao 

isolamento por tempo indeterminado, em ambientes, por vezes, inumano, e 

sem o tratamento adequado ante a falta de investimentos estatais no setor. 

Nas palavras de Mattos, “quando lhes dá, aos portadores de doenças mentais, 

algum direito, parece sempre direito a coisa pior”. (MATTOS, 2006, p. 17). 

O controle social aproveita-se de ideais implantadas na sociedade, tais 

como o de que a defesa e lutas contra a depredação dos Direitos Humanos 

trata-se de uma justificativa para tutelar os criminosos, e, portanto, deve ser 

abolida. Diante deste cenário, torna-se inegável a compatibilidade da 

internação compulsória com os campos de concentração. A legitimação do ódio 

social em face de indivíduos condenados por uma condição biológica vigorou 

em Auschwitz e hoje vigora nos hospitais penais psiquiátricos. Outra 
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semelhança que equipara a situação vivenciada pelos judeus a situação 

vivenciada pelos internos de internamento compulsório por medida de 

segurança é a invisibilidade social. Levi (1997) bem descreve este sentimento:  

Sabiam, “eles”, a respeito de Auschwitz, da tragédia silenciosa 
e cotidiana, a um passo de suas portas? Se sabiam, como 
podiam caminhar pelas ruas, voltar para a casa e olhar os 
próprios filhos, transpor os umbrais de uma igreja? Se não 
sabiam, deviam, deviam sagradamente ouvir, saber de nós, de 
mim, tudo e depressa: eu sentia o número tatuado no braço 
queimando. [...] Parecia-me que cada um deveria ter nos 
interrogado, ler em nossos rostos quem éramos, e ouvir 
humildemente a nossa história. Mas ninguém olhava em 
nossos olhos, ninguém aceitou o desafio: eram surdos, cegos e 
mudos, entrincheirados entre as próprias ruínas como num 
fortim de desejado desconhecimento, fortes, ainda, capazes de 
ódio e desprezo, prisioneiros ainda do antigo nó de soberba e 
culpa. (LEVI, 1997, p. 148) 

Situação semelhante ocorre nos dias atuais com os internos de medida 

de segurança, onde se manipula as massas sociais a ponto de tais grupos 

sociais hostilizados se tornarem despercebidos, alheios à própria sorte diante 

da macroestrutura estatal. O Estado, ao suspender, materialmente, os direitos 

e garantias de um indivíduo sob a justificativa do bem estar coletivo, evidencia 

a coexistência de um regime em estado de exceção em comunhão com o 

regime democrático. Assim, a medida de segurança toma as vestes de uma 

resposta penal justificada pela periculosidade social, punindo o individuo não 

pelo que ele fez, mas pelo que ele é. (FERRARI, 2001, p.35). 

Os doentes mentais passam a ser vítimas centrais da biopolítica, sendo 

que aquele que comete ato ilícito e encontra-se sob a tutela do Estado, vem 

sofrendo um processo de coisificação, perdendo sua condição de humano 

enquanto detentor de bíos (vida qualificada) e restando-lhes apenas a vida nua, 

desprovido da assistência estatal, detendo apenas a vida selvagem, tal qual o 

Homo Sacer, que é simplesmente posto para fora da jurisdição humana, sem 

ultrapassar para a divina. Uma vida insacrificável e, todavia, matável. 

Inegável, portanto, que o instituto do Homo Sacer ainda permanece 

nas sociedades contemporâneas, mesmo que com outros contornos, 
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preservando a essência das premissas marginalizantes diante de determinados 

grupos sociais. Segundo Huxley, nesse contexto de Estado de Exceção, 

percebe-se uma ditadura transvestida de democracia, que sob o argumento de 

segurança social a muitos convence. 

A ditadura perfeita terá aparência de democracia: uma prisão 
sem muros na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a 
fuga. Um sistema de escravidão onde, graças ao consumo e ao 
divertimento, os escravos terão amor à escravidão do trabalho, 
(HUXLEY, 2014, p. 122) 

No sentido de democracia, legalidade e legitimidade, podemos concluir 

que a ineficácia na aplicação da medida de segurança para doentes mentais, 

por parte do Estado, pode estar relacionada à fragmentação deste grupo social 

quanto à possibilidade de reivindicação de seus direitos, e à ausência de 

interesse social em sua guarida por outros sujeitos no campo político. 

Na perspectiva dos grupos marginalizados, dos quais se encontram os 

doentes mentais internados em Hospital de Custódia e Tratamento, é fato que 

a ausência de autodeterminação psíquica, aliada à linha de miséria em que se 

encontram as suas famílias, e ao baixíssimo grau de escolaridade, implicam a 

exclusão destes indivíduos do campo da representatividade estatal, com 

consequente ausência de fruição dos seus direitos fundamentais, e prejuízos 

incalculáveis à qualidade de vida e à dignidade. 

O doente mental, ao ser banido do convívio social, tem sob ele uma 

condenação equivalente à decretação de um ato de exceção, pois a decisão 

legal de internação compulsória implica na possibilidade legal do Estado de 

suspender a proteção jurídica destinada a estes indivíduos, para enfrentar uma 

situação de potencial descontrole social. É em tais atos de exceção que a vida 

qualificada vai se desfazendo, dando lugar pleno a vida nua. 

Esta politização crescente da vida possibilitou os campos de 

concentração nazistas, pois o mesmo poder que decide sobre o valor da vida, 

decide também quando ela deixa de valer e pode ser eliminada sem que se 

cometa assassinato. (AGAMBEN, 2007, p.139) A efetivação deste imenso 

projeto eugênico indica que na atualidade, não apenas o manejo da vida se 
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tornou o tema político central, mas também que exceção e regra, assim como 

homo sacer e cidadão, se tornaram indistintos. (AGAMBEN, 2007, p.170). 

Para Agamben (2007), os campos podem ser considerados o 

paradigma do espaço político moderno, pois são a materialização do espaço 

biopolítico em sua forma mais pura e absoluta; neles, o poder incide sobre a 

vida sem qualquer mediação. 

[...] se a essência do campo consiste na materialização do 
estado de exceção e a subsequente criação de um espaço no 
qual a vida nua e a ordem jurídica entram em um limiar de 
indistinção, então temos de admitir que nos encontramos 
virtualmente na presença do campo toda vez que tal estrutura é 
criada, independentemente dos tipos de crime que ali são 
cometidos e de sua denominação e topografia específica. 
(AGAMBEN, 2007, p.174) 

Os muros dos Hospitais de Custódia e Tratamento delimitaram um 

espaço de exceção no qual os doentes banidos são alvos de recorrentes 

violações a sua condição humana, o que segue a própria lógica do biopoder, 

que hierarquiza vidas, decidindo quais são irrelevantes. Só restando aos 

internos o refúgio da própria loucura. Este biopoder passa a regular a vida dos 

indivíduos de tal forma, que se submetem a restrições à liberdade e à 

privacidade em nome da proteção, mesclando cada vez mais política e vida 

privada. Com isso, novos campos são criados, a todo o momento, para excluir 

e extinguir os desviantes, campo este que nas palavras de Primo Levi “é uma 

grande engrenagem para nos transformar em animais”. (LEVI, 1997, p.54) 

A produção da vida nua coloca em questionamento o direito e a política 

contemporânea, pois ao mesmo tempo em que defendem a democracia, 

também guardam características de totalitarismo, externalizando que o corpo 

político-social tem a vida meramente biológica, como base de manutenção do 

biopoder, tornando todos os indivíduos, que são submetidos ao poder do 

Estado, potenciais homo sacer, “a vida nua não está mais confinada a um lugar 

particular ou em uma categoria definida, mas habita o corpo biológico de cada 

ser vivente”. (AGAMBEN, 2007, p. 146) 
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Trata-se de um processo de eugenia, que vai ao caminho da 

animalização dos seres que não se adéquam ao perfil idealizado de cidadão, 

uma conduta característica do regime totalitário. Nas palavras de Arendt 

(2008):  

 
As ideologias do racismo e do materialismo dialético, que 
tomaram a Natureza e a História como firme solo de 
sustentação da vida e da ação humana e as transformaram em 
forças descomunais, cujos movimentos percorrem a 
humanidade e arrastam consigo todos os indivíduos, por bem 
ou à força – montados no alto de seu carro triunfal ou 
esmagados sob suas rodas –, são complexas e multifárias: 
mesmo assim, o surpreendente é que, para todos os propósitos 
políticos práticos, elas sempre resultam na mesma 'lei' de 
eliminação dos indivíduos em nome do processo ou do 
progresso da espécie. Eliminados os indivíduos daninhos ou 
supérfluos, o resultado do movimento natural ou histórico se 
ergue como a fênix de suas próprias cinzas; ao contrário da 
mítica ave, porém, essa humanidade que é o fim e, ao mesmo 
tempo, a encarnação do movimento da História ou da Natureza 
exige sacrifícios constantes, a eliminação constante das 
classes ou raças hostis, parasitárias ou doentes, no fito de 
adquirir sua sangrenta eternidade. […] A própria lei do 
movimento, Natureza ou História, aponta os inimigos da 
humanidade e não admite a interferência de nenhuma ação 
livre dos simples seres humanos. Culpa e inocência se tornam 
categorias sem sentido; 'culpado' é aquele que fica no caminho 
do terror, ou seja, aquele que, de bom grado ou não, retarda o 
movimento da Natureza ou da História. Os governantes, 
portanto, não aplicam leis: eles executam esse movimento de 
acordo com sua lei intrínseca; não pretendem ser justos nem 
sábios, mas dispõem de um conhecimento 'científico'. O terror 
congela os homens para limpar o caminho do movimento da 
Natureza ou da História. Elimina os indivíduos para o bem da 
espécie; sacrifica os homens para o bem da humanidade. 
(ARENDT, 2008, p. 360-361) 

Almeida (2012) defende que se está vivenciando uma crise dos direitos 

humanos, decorrente da politização da vida. No mesmo sentido posiciona-se 

Agamben (2007) ao defender que “quando vida e política, divididos na origem e 

articulados entre si através da terra de ninguém do estado de exceção, na qual 

habita a vida nua, tendem a identificar-se, então toda a vida torna-se sacra e 

toda a política torna-se exceção”. (AGAMBEN, 2007, p. 155) 

Corroborando com esta visão, Hannah Arendt (1989) bem evidencia 

que a ilusão de se conceber os direitos do homem baseando-se apenas na 



78 

 
 

suposta existência de um ser humano como tal, deixa de fazer sentido quando 

se depara com homens que despojados de sua vida qualificada, nada mais tem 

de semelhante ao ser humano que não sua mera existência biológica.  

As palavras soam duras, porém, reais. Com a politização da vida 

humana todos se tornam potenciais homo sacer, bastando que representem 

um obstáculo ao poder soberano, ou que deixem de se enquadrar em suas 

regras, para transformar-se em vida nua, como já acontece atualmente com os 

doentes mentais, cuja aplicação da punição é inútil e a manutenção em 

sociedade inviável, do ponto de vista do Estado, que opta em animalizá-lo. 

Vivemos, portanto, em um eterno estado de exceção, onde regras de 

proteção a direitos fundamentais podem ser suspensas, desde que em nome 

de um “bem maior” ao corpo social. Sobre este estado de exceção, Agamben 

(2007) sustenta que: 

[...] não é a exceção que se subtrai à regra, mas a regra que, 
suspendendo-se, dá lugar à exceção e somente deste modo se 
constitui como regra, mantendo-se em relação com aquela. O 
particular “vigor” da lei consiste nessa capacidade de manter-
se em relação com uma exterioridade. Chamemos relação de 
exceção a esta forma extrema da relação que inclui alguma 
coisa unicamente através da sua exclusão. [...] A relação de 
exceção é uma relação de bando. Aquele que foi banido não é, 
na verdade, simplesmente posto fora da lei e indiferente a esta, 
mas é abandonado por ela, ou seja, exposto e colocado em 
risco no limiar em que a vida e direito, externo e interno se 
confundem. Dele não é literalmente possível dizer que esteja 
fora ou dentro do ordenamento. (...) É neste sentido que o 
paradoxo da soberania pode assumir a forma: “não existe um 
fora da lei”. A relação originária da lei com a vida não é a 
aplicação, mas o Abandono. A potência insuperável do nómos, 
a sua originária “força de lei”, é que ele mantém a vida em seu 
bando abandonando-a. (AGAMBEN, 2007, p. 25) 

A mera condição de ser humano, nenhum valor tem frente a um Estado 

que por meio de exceções a regras animalizam o homem, retirando dele todos 

os direitos e proteções legais, por meio da exceção que se caracteriza como 

medida de segurança. Diante disso, o discurso de Estado Democrático não 

passa de maquiagem para intentos totalitaristas e eugênicos, tal qual o ocorrido 

no período do Holocausto. O Poder Judiciário servindo como “instrumento 

político a serviço de uma estrutura de controle social excludente e 
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estigmatizante, de brutal ingerência na individualidade (direito de escolha 

moral)” (BRAGA, 2004, p. 583). 

Com a vigência do estado de exceção e a relativização (ou extinção) 

de direitos inerentes a humanidade dos indivíduos, o principal questionamento 

que ainda se mantém insistentemente é como isso era (e é) possível em um 

país supostamente democrático? Como bem define Galeano “a máquina 

ensina a aceitar o horror como se aceita o frio no inverno”, (GALEANO, 2016, 

p.83) submetemo-nos a tapar os olhos pela falsa sensação de segurança, sem 

dar-nos conta que podemos ser a próxima vítima.  

Esta visão não é recente, as pessoas têm sido manipuladas para 

considerar aceitável esta exclusão social por todas as esferas de poder, tanto 

religiosas (onde a condição da doença era tida como pecado) como jurídicas, 

onde a própria lei admite a exclusão por tempo indeterminado a indivíduos que 

sequer deveriam ser punidos, em nome da segurança social.  

Como bem apontam Santos e Ávila, a sociedade está envolta por uma 

cultura de punição, tolerando e legitimando a conduta derivada da biopolítica, sem 

se dar conta de que dela pode ser a próxima vítima. “O quadro de violação massiva 

a direitos fundamentais e a falência de políticas públicas são permeados por uma 

cultura punitiva por meio da qual é muito mais fácil sustentar [...] que ‘bandido bom é 

bandido morto’, do que reconhecer parcela de culpa da sociedade.” (SANTOS e 

ÁVILA, 2017, 281) 

Desta forma, a maior preocupação, não é necessariamente o que 

ocorreu ou porque, e sim o fato de que instituto jurídico e biolítico permitir que 

isso ocorra, e sob a aprovação da sociedade. O estado de exceção deixa de 

ser uma situação externa e provisória de perigo e tende a confundir-se com a 

própria norma, e o campo de extermínio é o espaço que se abre quando o 

estado de exceção se torna regra. 

Neste campo de extermínio moderno vê-se claramente o intuito 

totalitário do biopoder, que em nome da manutenção de sua soberania de 

Estado, condena indivíduos a tornar-se: 
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[...] um homem vazio, reduzido ao sofrimento e à carência, esquecido 
da dignidade e bom senso, pois acontece facilmente, a quem tudo 
perdeu, perder-se a si próprio; reduzido a tal ponto, que outros 
poderão sem problemas de consciência decidir da sua vida ou da 
sua morte para além de qualquer sentido de afinidade humana; no 
caso mais otimista, na base de uma mera avaliação de utilidade. [...] 
eis porque é não humana a experiência de quem viveu dias em que o 
homem foi uma coisa aos olhos do homem. (LEVI, 1990, p. 25) 

Este viés eugênico do totalitarismo, que pune quem não tem culpa 

alguma, resta incontestável ante ao fato de que qualquer delito, por mais 

insignificante que seja, é capaz de levar um indivíduo à condenação perpétua 

de internamento compulsório, sob o argumento de mero potencial de perigo, 

sendo a exclusão a maneira mais fácil de livrar-se daqueles que podem colocar 

a ordem e o controle social em risco, e por consequência, a ameaçar a 

soberania Estatal. 
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5 CONCLUSÕES  

O intento principal do presente estudo foi trazer à discussão as 

condições desumanas, e legitimadas pelo ordenamento jurídico, impostas a 

doentes mentais que comentem ato ilícito, possuem o alcance de retirar-lhes a 

condição de vida digna, desconstruindo sua personalidade e aproximando-lhes 

da figura do homo sacer, qual seja, aquele que detém mera vida biológica. 

Como delimitado inicialmente, o estudo não tem como objetivo 

apresentar soluções, mas sim expor uma situação que é ignorada pela 

sociedade, que se contenta com a falsa sensação de segurança social, o que 

legitima o poder do Estado no abandono dos doentes infratores. Procurou-se 

explicitar como se configura o biopoder e o tamanho do alcance do Estado sob 

as decisões da vida privada dos indivíduos, podendo exclui-los por meio de 

exceção prevista no próprio ordenamento, e interpretado dogmaticamente, da 

proteção constitucional a eles conferidas, sob a alegação de um bem maior 

social.  

Neste sentido, a pesquisa buscou trazer à tona exemplos reais de 

diferentes épocas, lugares e condições que demonstram a total falha do 

internamento compulsório como medida terapêutica, que resulta apenas na 

estigmatização e animalização do indivíduo, que ao não receber o tratamento 

adequado, bem como, ao ver-se afastado da sociedade, cada vez menos apto 

ao convívio social se torna, sendo o que pode acarretar a internação perpétua. 

Uma visão nebulosa e preconceituosa foi sendo criada no decorrer dos 

anos, no sentido de excluir os infratores da lei de direitos pertinentes a todos. 

Qualquer medida no sentido de defesa destes direitos torna quem o faz tão 

criminoso como quem é defendido. Ainda hoje vigora no meio social o bordão 

midiático de que “bandido bom é bandido morto”. 

Referida mentalidade justifica as atrocidades cometidas em nome da 

segurança social, esquecendo-se que os infratores da lei não perdem sua 

condição de pessoa ao cometer um delito, e quando se fala de um doente 

mental, que comete uma conduta, sem sequer conhecer o caráter ilícito de sua 
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conduta, a exclusão torna-se ainda mais inaceitável, tendo em vista que seus 

atos não são frutos de uma escolha, e sim de uma enfermidade que lhes é 

imposta. 

Ao iniciar as pesquisas, para elaboração do presente trabalho, 

acreditava-se fortemente que o problema da internação compulsória por 

medida de segurança fosse o não cumprimento da lei. Contudo, quando se 

compreende os pilares da dogmática penal e da biopolítica, resta evidenciado 

que o problema encontra-se na própria existência de referida Lei. Por esta 

razão, o trabalho traz a figura do Estado como aquele detentor do Poder 

Soberano, aquele que por meio da biopolítica e respaldado pela cega 

dogmática jurídica, controla o estado de exceção, aqui entendido como as 

situações em que direitos e garantias de determinados indivíduos são 

suspensos ou definitivamente retirados em nome da ordem e controle social. 

Restou comprovada a hipótese do presente estudo de que ao exercer 

este poder de suspensão de direitos e proteção, o Estado retira desta parcela 

de indivíduos sua vida qualificada, restando apenas à vida animal, vida nua. O 

Holocausto ainda desperta em grande parte das pessoas a sensação de horror. 

Hitler é caracterizado como o “monstro” que tomado por um objetivo eugênico 

cometeu atrocidades, mas que ficou como uma mancha do passado. Agimos 

como se os campos de concentrações tivessem sido fechados e junto deles 

todo tratamento desumano cessado. Indignamo-nos inclusive com a 

passividade da população à época do holocausto. Porém hoje, vemos uma 

situação comprovadamente equiparável ao holocausto e continuamos inertes. 

Agora o “monstro” perdeu a identidade, e o Poder Soberano encontra-se na 

mão do Estado. Doentes mentais que praticam qualquer delito, com ou sem 

gravidade, perdem o direito a sua “bíos”, a sua dignidade, se considerado por 

um laudo psiquiátrico como “perigoso”, ou em outras palavras, inapto ao 

convívio social. 

Um Estado que se diz Democrático, tendo como máxima de seu 

ordenamento a dignidade humana, suspende todas as suas premissas para 

abandonar e excluir um indivíduo de modo a destruir sua própria humanidade.  

Doentes que precisam apenas de tratamento são colocados atrás de grades, 
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monitorados 24h (vinte e quatro horas) por dia, assistidos por agentes 

penitenciários, privados de qualquer contato social, e abandonados à própria 

sorte, sem nenhuma previsão de liberdade, tendo em vista poucos contarem 

com suporte jurídico para fazer valer o entendimento jurisprudencial de que o 

cumprimento da medida de segurança não deveria ultrapassar a pena máxima 

abstrata aplicada ao delito, ou ainda o direito constitucional de nenhuma pena 

ultrapassar trinta anos de duração. 

O que faz esses seres humanos perigosos senão o próprio descaso em 

que vivem? Começa pela família. Não sabem lidar com o problema, ostentam 

uma postura de encenação frente à doença e, na primeira oportunidade 

passam a responsabilidade do trato com a pessoa ao Estado, que se utilizando 

da premissa de segurança social, interfere drasticamente na vida destes 

indivíduos, condenando-lhes (independente do delito cometido) aos horrores de 

um Hospital de Custódia e Tratamento, que atua como ambiente criador do 

homo sacer, como defendido no presente trabalho. 

Homo sacer, como visto, são aqueles de quem nada se não a mera 

vida biológica restou, são os Franciscos, Antonios, Jaimes, Almerindos e 

muitos outros, que como descritos no corpo do texto foram e são vítimas de um 

biopoder estatal que regula quem merece e quem não merece vida qualificada. 

Demonstrou-se que a internação compulsória por medida de segurança falha 

com ou sem o cumprimento da lei, simplesmente pelo fato de que um indivíduo, 

que sequer tem consciência de seus atos, precisa apenas de tratamento 

adequado e não de exclusão, sob a pena de cairmos nas premissas de um 

Estado Totalitário. 

Evidentemente, nos descompassos da vida de um doente mental um 

tratamento adequado, ambulatorial, e humano, que não o excluísse da 

sociedade, mas pelo contrario, que lhe ensinasse a viver com ela, poderia sim 

reduzir sua suposta periculosidade, mas para tanto o Estado teria que lidar com 

uma sociedade que exige justiça frente ao delito cometido, que clama por 

medidas de proteção, que está tão adaptada ao controle biopolítico, que sequer 

o nota. O Estado com o anseio pelo controle assume lugar da figura descrita 

por Agamben como soberano, que para legitimar e manter sua posição utiliza-
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se do estado de exceção, rompendo a lei e os princípios do direito, e 

suspendendo o direito a vida e dignidade dos que decretam como homo sacer. 

A aplicação dos princípios protetores da personalidade e humanidade 

na medida de segurança ficou restrita ao campo teórico, porém, serve de 

embasamento para outros trabalhos práticos que visem fazer com que a 

sociedade saia da “zona de conforto” e cobre do Estado à postura correta com 

relação a essas pessoas, assim como também se coloque na posição de 

responsável por elas.  Não porque a comunidade social seja exclusivamente 

responsável pelos doentes mentais, mas porque igualmente seja. E o esforço 

comum tende à demonstração de resultados mais eficientes. 
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