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J., de 36 anos, cometeu um crime grave em 1995. Passou seis anos preso. Portador
de esquizofrenia, em 2001 foi encaminhado ao Programa de Atenção Integral ao Paciente
Judiciário Portador de Sofrimento Mental (PAI-PJ), do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais. Durante pouco mais de três anos recebeu tratamento em um hospital psiquiátri-
co de Belo Horizonte, e, após a internação, mudou-se para uma pensão, onde continuou
sendo atendido pelo programa. Em 2007, completou a recuperação e foi liberado, por
não ser mais considerado perigoso. Hoje, J. tem um emprego, onde morar e possui
amigos. A partir do tratamento e do acesso à cidadania, foi possível a reinserção social
de um portador de sofrimento mental que poderia ter terminado excluído da sociedade.

Crescimento

A história de J. é um exemplo de que, em 2007, o PAI-PJ teve um ano de crescimen-
to e vitórias. Foram atendidas pelo programa mais 207 pessoas, número acima da média
dos últimos anos. Esses pacientes se juntaram a outros 97 que já recebiam tratamento desde
2006, totalizando 304 portadores de sofrimento mental atendidos pelo TJMG atualmente.

O PAI-PJ presta assistência a portadores de doenças mentais que cometeram
algum crime. A intervenção junto aos pacientes infratores é determinada por juí-
zes das varas criminais, que, auxiliados por equipes do programa, definem qual a
melhor medida judicial a ser aplicada. O objetivo é conjugar tratamento, respon-
sabilidade e inserção social.

Desde sua implantação, há oito anos, passaram pelo programa mais de 1.100
pacientes. Dos 304 infratores com sofrimento mental atendidos atualmente, 209 estão
cumprindo medida de segurança em casa, junto de seus familiares, trabalhando ou
estudando. Outros 21 estão em regime de internação, sendo que 11 já exercem ativida-
des de inclusão social. O Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário também
presta atendimento a 81 pessoas no sistema prisional. Elas recebem acompanhamento
psicológico semanal e, em alguns casos, atendimento jurídico e de um assistente social. 

Trabalho em equipe 

Cada equipe multidisciplinar do PAI-PJ é formada por um advogado, um psicólo-
go, um assistente social e um estagiário de psicologia. O programa conta atualmente
com 8 assistentes sociais, 8 advogados, 10 psicólogos, 8 estagiários de Psicologia e 8
de Direito. Em 2008, a coordenação do PAI-PJ pretende voltar a contratar estagiários
de Odontologia, para fazer workshops e atender a casos específicos.

As equipes do programa acompanham os processos judiciais em que há casos indi-
cativos de incidente de insanidade mental, ou processos já sentenciados com medida de
segurança (medida aplicada pelos juízes aos infratores portadores de doenças mentais).
Os integrantes do PAI-PJ realizam um estudo de cada caso para auxiliar na modulação
da medida, traçar um projeto clínico particularizado e promover a reinserção social do
sentenciado. O trabalho é realizado por meio de estudo dos autos, entrevistas com o
paciente e seus familiares e discussão com a rede pública de Saúde Mental.

Piloto

O PAI-PJ foi implantado em março de 2000 como projeto piloto do TJMG. Em
dezembro de 2001, foi transformado em programa por meio da Portaria-Conjunta nº
25/2001. Em julho de 2002, foi inaugurada a Casa PAI-PJ, na Rua Guajajaras, no
Centro de Belo Horizonte, em parceria com o Centro Universitário Newton Paiva. Além
da universidade, são parceiros do programa a Secretaria de Estado da Defesa Social, as
secretarias de Saúde do Estado e do Município de Belo Horizonte, a Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), a Escola Brasileira de Psicanálise e o
Fórum Mineiro de Saúde Mental. 

O grande indicativo do sucesso do PAI-
PJ é que, na maioria dos casos, os infratores
atendidos pelo programa não voltam a
cometer crimes. “A reincidência tem ficado
em menos de 2%. Mas verificamos que essa
pequena reincidência ocorre em crimes
como furtos, às vezes uso de drogas. Em
2007 não tivemos nenhuma reincidência em
crimes considerados graves, como os crimes
contra a pessoa”, comemora a coordenadora
do setor jurídico do PAI-PJ, Ana Paula de
Carvalho Villela Portella. 

De acordo com o psicólogo do PAI-PJ,

Fabrício Júnio Rocha Ribeiro, outro exem-
plo de sucesso está nos 209 pacientes que
hoje são atendidos em casa. “São pessoas
que, sem o programa, talvez estivessem rele-
gadas à exclusão, mas hoje podem se tratar
ao mesmo tempo em que convivem com
familiares, trabalham e estudam”, diz ele. 

Ampliação em 2008 

Se 2007 foi um ano de desenvolvi-
mento, as expectativas para o novo ano são
as melhores possíveis. “No ano passado
conseguimos desenvolver e consolidar

nossas atividades dentro de nossas
limitações. Esperamos em 2008 conseguir
mais profissionais e mais carros para as
visitas individuais. Queremos manter a
qualidade do nosso trabalho, mas também
que o PAI-PJ se amplie e chegue a mais
pessoas que precisam do nosso apoio”, diz
Ana Paula Portella. 

Segundo a coordenadora, para 2008 a
expectativa é conseguir estender a metodo-
logia do PAI-PJ para as comarcas-pólo,
como Barbacena, Juiz de Fora, Governador
Valadares e Teófilo Otoni.

Nos moldes de um projeto implantado
no Rio de Janeiro, chamado Justiça
Terapêutica, o PAI-PJ deve também ampliar
o atendimento a toxicômanos. “O usuário de
drogas poderá, atrelado ao cumprimento da
medida, fazer o tratamento para
toxicomania. Já começamos ano passado,
aos poucos, a acolher portadores de sofri-
mento mental que são também toxicômanos,
mas em 2008 esperamos oficializar a prática.
A conseqüência certamente vai ser um
aumento no número de pacientes”, afirma a
coordenadora jurídica do programa. 

Baixa reincidência indica sucesso do Programa

Pai-PJ promove reinserção social 
Programa do TJMG atende pacientes portadores de doenças mentais 

Casa Pai-PJ instalada 
no Barro Preto, ao lado
do Fórum Lafayette 
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