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RESUMO: Esta comunicação refere-se a pesquisa de doutoramento cujo pano de fundo é o 
encontro entre crime e loucura, de modo que se inscreve no campo trans e interdisciplinar do 
entrecruzamento entre direito, psiquiatria e atenção psicossocial. O plano mobiliza o referencial 
teórico trazido pelo pensamento crítico em direitos humanos (HERRERA FLORES), pela 
criminologia crítica (BARATTA), e pelos movimentos da antipsiquiatria (SZASZ; COOPER), 
da psiquiatria democrática (BASAGLIA) e da luta antimanicomial (AMARANTE) que, no 
Brasil, produziu a Lei 10.216/01, tudo com o fito de discutir as práticas sociais de resistência 
no espaço das lutas antimanicomiais a partir de trabalho de campo realizado com as pessoas 
privadas de liberdade nos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico do Estado do Rio de 
Janeiro. A pesquisa busca compreender se e como os reflexos jurídico-penais da Lei n. 
10.216/01 no campo da execução das medidas de segurança são hábeis a produzir o exorcismo 
da noção da periculosidade e do estigma do louco perigoso. Diante da abolição prática do exame 
de verificação da cessação da periculosidade (EVCP), paradigmaticamente substituído pelo 
EMPAP – exame multiprofissional e pericial de avaliação psicossocial – identifica-se, no 
Estado do Rio de Janeiro, um fenômeno de decréscimo de institucionalização a ser investigado, 
especialmente quando se põe em perspectiva o cenário político-criminal punitivista que aposta 
no projeto do encarceramento em massa, ao mesmo tempo em que veicula o discurso de crise. 
O objetivo geral da comunicação é analisar se a mudança paradigmática para o EMPAP tem 
relação com o decréscimo de pessoas manicomializadas no Estado e demonstrar quais os 
rearranjos institucionais tem sido alinhavados na execução das medidas de segurança, no 
sentido de desenhar um descontinuum do controle formal punitivo para o controle social 
informal. Diante do cenário de encarceramento da loucura e da constatação de que as opções 
jurídicas teóricas tradicionais não são capazes de dar respostas emancipatórias para as pessoas 
em cumprimento de medida de segurança, a Defensoria Pública – enquanto instrumento e 
expressão do regime democrático (C.R.F.B., artigo 134) – teria um potencial institucional 
emancipatório para a promoção dos direitos humanos, na luta por dignidade desse grupo em 
situação de vulnerabilidade? De que modo ressignificar a atuação defensorial para que não se 
torne instrumento de opressão? O trabalho trata da interação entre a política pública de saúde 
mental e se baseia em dados da atuação concreta da Defensoria Pública em casos de medida de 
segurança levantados no curso da pesquisa empírica que se utilizou de metodologia da pesquisa 
participante, com acesso direto a fontes primárias consistentes em bancos de dados públicos de 
acesso restrito e a acervos de processos judiciários. As conclusões apontam para a potência 
emancipatória das articulações interinstitucionais entre atores e atrizes do sistema de justiça 
(especialmente Defensoria Pública) e a RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) como a chave 
para compreender o decréscimo do número de pessoas manicomializadas no Estado, com 
nenhum caso de reiteração criminosa, até o momento. 
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