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RESUMO: O resumo apresenta os primeiros resultados da pesquisa realizada junto aos 

responsáveis pela execução da Política Pública Criminal e Penitenciária, direcionada aos 

internos em cumprimento de medida de segurança nos Hospitais de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico do Estado do Rio de Janeiro. Esta fase da pesquisa visa estruturar um diagnóstico 

situacional, que tem como situação-problema o quadro de violações dos direitos humanos dos 

internos em cumprimento de medida de segurança no estado. O diagnóstico situacional 

viabiliza a construção de um mapa cognitivo específico, possibilitando descrever esse cenário 

complexo, estabelecendo um conjunto de relações de causa e efeito entre as diversas variáveis 

do problema. Nesse desiderato, a metodologia de pesquisa aplicada foi a pesquisa exploratória 

por meio de realização de entrevistas semiestruturadas com alguns dos principais atores da 

Política Pública Criminal e Penitenciária no estado, bem como a análise de documentos 

normativos, legais e convencionais aplicáveis ao tema, dos dispositivos extrapatrimoniais da 

sentença condenatória do Brasil no caso Ximenes Lopes x Brasil da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos e por fim, das denúncias efetuadas pela Defensoria Pública do estado. O 

objetivo principal desta fase da pesquisa é, então, realizar a coleta estruturada de dados da 

Política Pública Criminal e Penitenciária aplicada aos internos em medida de segurança no 

estado do RJ. Visa, portanto, dar consistência à base de dados para posterior problematização 

e análise crítica, a fim de propor alternativas viáveis que garantam maior efetividade aos 

direitos humanos e às garantias fundamentais dos internos. É nessa quadra que emerge a 

relevância temática da pesquisa. A pesquisa tem como principal referencial teórico os critérios 

e elementos que definem o pensamento jurídico crítico. Dados iniciais informam que o 

“encontro” entre o Estado e os internos, tem se dado num processo naturalizado de violação 

de direitos humanos, num cenário centrado na aplicação de medidas terapêuticas 

hospitalocêntricas. Foram ouvidos, até o momento do fechamento desse resumo, o Secretário 

Estadual de Administração Penitenciária, o Subsecretário de Atendimento da SEAP, dois 

diretores da Escola de Gestão Penitenciária, médicos psiquiatras do Sistema Penitenciário do 

RJ, além de juízes criminais e um desembargador. As entrevistas aplicadas descortinam um 

desencontro de informações entre governo do Estado e o Departamento Penitenciário 

Nacional, em relação ao número efetivo de internos e a estrutura física das instalações de 

custódia. No âmbito médico-assistencial, em entrevista realizada no interior da Unidade de 

Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Gericinó, foi identificado que não existe 

conhecimento das disposições da sentença do caso Ximenes Lopes bem como informado que, 

dados os recursos disponibilizados pelo estado, não existe possibilidade de atendimento pleno 

às resoluções da Lei 10.216, que determinou a reforma da psiquiatria no país. Ínsita na 

Política Pública Criminal e Penitenciária, a desinternação compulsória, a ocorrer em 2020 por 

força da resolução Nº 04/2010 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária não 



possui plano estruturado de implantação como verificado em entrevistas em Centro de 

Atenção Psicossocial do estado e com atores do Poder Judiciário ligados à execução penal. 
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