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RESUMO: A medida de segurança, como vem sendo aplicada no sistema penal brasileiro, 

tem tido a sua constitucionalidade questionada, diante de reiterados casos de ofensa aos 

direitos humanos dos indivíduos que se encontram internados nos manicômios judiciários. 

Dessa forma, objetiva-se, com o presente estudo, demonstrar a indevida aplicação e gestão 

desse instituto, que acaba se desvirtuando de sua função de zelar pela saúde dos portadores de 

transtornos mentais e submetendo-os a uma série de violações inconstitucionais. Para tanto, 

analisar-se-á a origem da aplicação da medida de segurança no direito penal brasileiro, 

abordando seu conceito, seus elementos caracterizadores, sua eficácia histórica, seus efeitos e 

suas consequências. Em seguida, serão identificados, os principais fatores que contribuem 

para a perpetuação do quadro desolador dos manicômios judiciários, tais como a ausência de 

política estatal de reinserção dos doentes, a falta de avaliação psicológica regular e a péssima 

condição de trabalho dos profissionais que laboram nessas instituições. A fim de evidenciar os 

demais impasses no assunto, haverá exposição de alguns dos desrepeitos aos direitos humanos 

verificados, a partir do estudo de campo realizado no Hospital Geral e Sanatório Penal 

Professor Otávio Lobo, no estado do Ceará. Além disso, enumerar-se-á possíveis soluções 

interdisciplinares á problemática manicomial, com indicação de alternativas mais 

humanísticas, ou, ao menos, de opções para o aprimoramento das instituições existentes, 

contribuindo para a reafirmação dos valores constitucionais, notadamente a dignidade da 

pessoa humana, norteadora do sistema penal. Quanto à metodologia, tem-se que a pesquisa a 

ser realizada é aplicada, uma vez que se dirige à solução de problemas práticos específicos. A 

abordagem tem enfoque tanto qualitativo quanto quantitativo, já que busca reconsiderar ou 

reconstruir a realidade observada com amostra de alguns dados estatísticos, possibilitando 

reflexões importantes sobre o tema.  No mais, o estudo terá como fundamento teórico inicial a 

pesquisa histórica, seguida da pesquisa bibliográfica e documental especializada, visto que 

serão feitas consultas a livros e produções acadêmicas sobre o assunto, tais como artigos 

científicos, teses e dissertações, além da legislação pertinente, de memorandos e de relatórios 

de inspeções aos manicômios. Haverá ainda investigação empírica a partir da pesquisa de 

campo em um manicômio judiciário. A abordagem será de cunho conceitual, histórico e 

exploratório, analisando os fatos importantes que dão sustentação aos aspectos do trabalho. 

No decorrer das abordagens, pelos métodos dialético e indutivo, serão analisados os reflexos 

contemporâneos e as possíveis respostas à problemática manicomial. Por fim, poderá se 

concluir que a medida de segurança em manicômio judiciário, hodiernamente, não se trata de 

um meio ressocializante e voltado à saúde dos internos, como legalmente previsto, mas de 

um meio de contenção, de segregação social, em ambiente inadequado, com violação aos 

direitos humanos. Tem-se, assim, a imprescindibilidade da discussão do tema, com 

investigação das alternativas ora propostas ao sistema manicomial, o que permitirá a 

construção um sistema penal com base em critérios mais humanos, para o desenvolvendo de 



uma sociedade verdadeiramente democrática, onde se afirmem como valores fundamentais a 

dignidade da pessoa humana e a garantia de liberdade, justiça e fraternidade entre os cidadãos. 
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