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o Tribunal dos Crimes da Paz 
P r o g r a m a ç ã o 

9h Abertura 

9h30 Apresentação do caso pelo Juiz 

do Tribunal do Júri 

9h45 Fala a defesa do réu 

10h Inquirição das testemunhas 

12h30às14h Almoço 

14h Continuação da inquirição 

de testemunhas 

15h20 Fala da acusação 

15h40 Réplica do réu 

16h Manifestação dos jurados 

16h50 Leitura do veredicto 

17h Encerramento , 

Apresentação 

o Tribunal dos Crimes da Paz - Hospital Psi
quiátr ico no Banco dos Réus - é uma iniciativa 
do Conselho Federal de Psicologia em parceria 
com a Comissão de Direitos Humanos da Câma
ra dos Deputados, com o Fórum das Entidades 
Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde 
(Fentas) e com a Associação dos Juízes pela 
Democracia. A iniciativa pretende de forma sim
bólica julgar os Hospitais Psiquiátricos por cri
mes cometidos contra os direitos humanos no 
país. 

O Tribunal caracteriza-se como mais um esforço 
para denunciar a falência do Hospital Psiquiátrico 
enquanto recurso assistencial no Brasil. O caráter 
violador dos Direitos Humanos, os altos custos 
financeiros de sua manutenção e a sua ineficiên
cia assistencial contradizem a força da sua pre
sença no âmbito do SUS - Sistema Único de Saú
de. Apurar as suas responsabilidades históricas 
na produção da violência institucional, documen

tando os modos operacionais, supostamente técnicos, 
por meio dos quais essa violência se perpetua, coloca-se 
como tarefa imprescindível. O Tribunal dos Crimes da Paz 
será realizado no dia da abertura da III Conferência Nacio
nal de Saúde Mental, convocada para dezembro de 2001, 
oportunidade em que estarão reunidos em Brasília mais 
de mil delegados representantes de gestores, trabalhado
res e usuários como uma forma de radicalizar e aprofun
dar a crítica ao Hospital Psiquiátrico. 
Com o Tribunal dos Crimes da Paz, o CFP pretende agluti
nar forças comprometidas com o processo da Reforma 
Psiquiátrica e com os Direitos Humanos, de forma a possi
bilitar avaliações e entendimentos estratégicos que con
duzam ao seu avanço. Ao organizar o evento, que tem 
como réu o Hospital Psiquiátrico, o Conselho Federal de 
Psicologia convida e convoca todos aqueles atores que 
têm sido parceiros nessa luta a empreender mais uma 
jornada de mobilizações em direção à construção de um 
sistema de atenção á saúde mental que seja digno, ético, 
democrático e tecnicamente eficiente. 


