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RESUMO: O trabalho tem por objeto o estudo da criminalização da loucura realizada por 

meio do sistema de justiça através dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 

(HCTPs), de modo a analisar as raízes históricas da loucura através do surgimento da 

estereotipificação dos indivíduos considerados loucos. Portanto o trabalho analisa desde o 

início dos Hospitais Psiquiátricos para posteriormente abordar o percursoda instituição dos 

Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Para tal análise busca-se na obra de Michel 

Foucault expor o conceito e o histórico do aparecimento das instituições manicomiais. Em um 

segundo momento aborda a imposição das medidas de segurança às pessoas portadoras de 

sofrimento mental que praticam atos delitivos; bem como a exposição de dados do primeiro 

Censo Nacional de indivíduos internados em estabelecimentos de custódia e tratamento 

psiquiátrico, realizado em 2011 por Débora Diniz. Em seguida, discorre-se sobre a aplicação 

da Lei da Reforma Psiquiátrica (Lei n° 10.216/2001) ou Lei Antimanicomial, que tem por 

escopo a progressiva extinção dos manicômios e o extermínio da chamada indústria 

manicomial. Por fim, é feita uma análise dos atuais programas que buscam diferentes formas 

de acolhimento, tratamento e soluções jurídicas a sobressair-se do falho modelo punitivo-

disciplinare hospitalocêntrico. Assim, são levantadas discussões e questionamentos acerca da 

construção de um Estado Multinacional e da necessidadede políticas públicas em saúde menta 

no Brasilque transcendam o direito e a medicina, apoiadas principalmente na efetivação dos 

Direitos Humanos. Especificamente, objetiva mostrar as misérias que inquinam o modelo 

punitivo-disciplinar do atual sistema jurídico, que mesmo com a reforma psiquiátrica 

brasileira relegou ao paciente portador de sofrimento mental infrator o tratamento mais 

humanizado proposto pela Lei n° 10.216/2001, deixando-o por sua vez, com os defectíveis 

dogmas do Código Penal e da Lei de Execução Penal. Nesse raciocínio, por meio da 

investigação e da reflexão, analisa-se a (in)eficácia, as manifestações e dimensão jurídico-

social do tratamento imposto ao loucoinfrator. O trabalho expõe a existência de alternativas 

jurídicas ao modelo atual, pautadas em preceitos constitucionais indiscutíveis, na dignidade da 

pessoa humana, na liberdade e na busca da subjetividade; uma resposta adequada a esses 

indivíduos que vai além do Direito Punitivo e que não lhe fira a integridade física, moral ou 

psíquica. 
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