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RESUMO 

 

 

O presente estudo abordará o instituto da internação compulsória de dependentes químicos. 

De início será apresentado análise histórica da loucura e seus reflexos na Reforma Psiquiátrica 

no mundo e no Brasil.  A Reforma Psíquica no Brasil teve com marco o Movimento Nacional 

da Luta Antimanicomial que foi o grande impulsionador da Lei 10.216/2001 que traz em seu 

texto a reforma psiquiátrica e a reorientação do novo modelo assistencial em saúde mental. A 

referida legislação prevê em seu artigo 9º a internação compulsória, estabelecendo que essa 

será conferida por um juiz competente com laudo médico circunstanciado. É demonstrado no 

decorrer do estudo a mencionada legislação à luz da Constituição Federal de 1988 e da lei 

10.216/2001, desse modo, diversas são as discussões sobre a constitucionalidade desta 

legislação para dependentes químicos, vez que fere diversos princípios fundamentais, em 

especial da liberdade do paciente e da dignidade da pessoa humana. Além disso, a monografia 

apresenta a internação compulsória como política pública, bem com os episódios ocorridos na 

Cracolândia no Estado de São Paulo. Ademais, será abordado análise de um caso concreto 

que teve como objetivo averiguar as manifestações e discursos dos envolvidos nesse tipo de 

ação, em especial da autora, do Poder Público que figura como réu e do magistrado. Portanto, 

será apresentada a internação compulsória, desde seu conceito, a forma, aplicabilidade e 

eficácia e em contrapartida, a aplicação desse instituto para dependentes químicos, tendo 

como premissa preceitos fundamentais dispostos na Constituição Federal de 1988. 

 

Palavras-chaves: Dependente Químico. Internação Compulsória. Loucura. Poder Judiciário. 

Reforma Psiquiátrica. Saúde Mental. 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT  

 

 

The present study will address the institute of compulsory hospitalization of dependents. At 

the beginning will be presented the historical analysis of madness and its reflexes in the 

Psychiatric Reform in the world and in Brazil. The Psychic Reform in Brazil was marked by 

the National Movement of Anti-Manicomial Struggle, which was the great promoter of Law 

10.216 / 2001, which brings in its text psychiatric reform and the reorientation of the new 

mental health care model. Article 9 of the aforementioned legislation provides for compulsory 

hospitalization, which stipulates that it shall be conferred by a competent judge with a detailed 

medical report. It is demonstrated in the course of the monograph the aforementioned 

legislation in the light of the Federal Constitution of 1988 and of Law 10.216 / 2001, thus, 

there are several discussions on the constitutionality of this legislation for chemical 

dependents, since it violates several fundamental principles, especially freedom the patient 

and the dignity of the human person. In addition, the study presents compulsory 

hospitalization as a public policy, as well as the episodes that occurred in Cracolândia in the 

State of São Paulo. In addition, it will be approached the analysis of a concrete case that had 

as objective to investigate the manifestations and speeches of those involved in this type of 

action, especially the author, the Public Power that appears as defendant and the magistrate. 

Therefore, compulsory hospitalization will be presented from its concept, form, applicability 

and effectiveness and, in return, the application of this institute for chemical dependents, 

based on the fundamental precepts set out in the Federal Constitution of 1988. 

 

Keywords: Chemical Dependent. Compulsory Hospitalization. Judicial Power. Madness. 

Mental Health. Psychiatric Reform. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A história da saúde mental pode ser compreendida por diversas modificações e 

interpretações acerca da loucura. No entanto, o tratamento do ser louco sempre foi associado a 

um meio hostil, de medo, de tortura, e principalmente de exclusão.  

 A Europa na década de 50 foi palco de diversos movimentos que discutiam sobre 

saúde mental, seu modo de tratamento e tinham como objetivo acabar com as práticas de 

exclusão e de maus tratos que tais tratamentos permitiam. Com os movimentos em ascensão 

em toda a Europa, a partir da década de 70 começaram a ter influência direta no Brasil.
1
 

 A saúde mental começou a ser debatida no Brasil na época da ditadura Militar, por 

meio do movimento Renovação Médica dos Trabalhadores de Estudos de saúde, que foi 

grande impulsionador do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, tendo influência 

direta na aprovação da Lei 10.216/2001 que versa sobre a reforma da saúde psíquica. 
2
   

 A Lei 10.216/2001 traz em seu texto alguns tipos de tratamentos para pessoas que 

possuem transtornos mentais, sendo um deles o instituto da internação compulsória previsto 

no art. 9º, que permite a internação por meio de uma decisão judicial: “A internação 

compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que 

levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do 

paciente, dos demais internados e funcionários”. 
3
  

 O presente estudo buscou analisar os meios de internação dispostos na Lei 

10.216/2001, mais especificamente da internação compulsória com foco na utilização dessa 

internação para dependentes químicos. Para isso, foi realizado um estudo aprofundado da 

supracitada lei, além de uma revisão bibliográfica acerca do instituto da loucura e da 

internação compulsória, e para validar a pesquisa foi realizado o estudo de caso de um 

processo de internação compulsória. 

 A presente monografia está dividia em três capítulo. O primeiro estabelece análise 

histórica da loucura e sua influência nas reformas psiquiátricas do mundo até chegar ao Brasil. 

 O marco histórico de reforma psíquica no Brasil foi a aprovação da Lei 10.216/2001 

que traz processo de reorientação do modelo assistencial de saúde metal.  

                                                
1 BARROSO, Sabrina Martins; SILVA, Mônia Aparecida. Reforma Psiquiátrica Brasileira: o caminho da 

desinstitucionalização pelo olhar da historiografia. Rev. SPAGESP. Ribeirão Preto, v.12 n.1, Jun.2011; 
2 LÜCHMANN, Lígia Helena Hahn; RODRIGUES, Jefferson. O movimento antimanicomial no Brasil. Ciênc. 

Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, Março/Abr. 2017. 
3 BRASIL. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001.Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 

6 de abril de 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10216.htm> Acesso 

em: 24/08/2018. 
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 O segundo capítulo analisa os meios de internação para sujeitos que sofrem de 

problemas mentais previsto na Lei 10.216/2001, mas de modo especial a internação 

compulsória. Tal internação é bastante polêmica, pelo modo que está sendo utilizada no 

judiciário, pois a lei que traz a referida internação não dispõe de meios para o efetivo de 

tratamento do paciente.  

O capítulo apresenta ainda os resultados de dados colhidos dos acórdãos proferidos 

nos processos de internação compulsória de ano de 2001 a 2016, realizados no projeto de 

pesquisa “Poder Judiciário e internação compulsória: um mapeamento das decisões do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro” financiado pela PIBIC/CNPQ, tendo como 

orientadora a Professora Doutora Fernanda Andrade Almeida. Tal projeto foi fonte de 

inspiração para o desenvolvimento do presente estudo.  

O terceiro capítulo dispõe sobre um estudo de caso, no qual foi análise do processo de 

internação compulsória de uma das varas cíveis de uma Comarca do interior do Estado do Rio 

de Janeiro, nesse momento foi observado quem era o autor do processo, como foi a 

manifestação do Município que atua como réu, além disso, foi verificado se houve atuação 

dos profissionais de saúde, como: psicólogos, assistentes socais e psiquiatras. 

O presente estudo tornou-se relevante juridicamente e o sociologicamente, pois a 

internação compulsória disposta na Lei 10.216/2001 para determinados estudiosos está sendo 

interpretada de maneira inconstitucional, tendo em vista que o dispositivo vem sendo 

empregado para fundamentar a determinação judicial de internação de dependentes químicos.  

Alguns autores consideram tal prática inconstitucional, como Isabel Coelho e Maria 

Helena Barros Oliveira, explicando que há violação do princípio constitucional da dignidade 

humana e do direito à saúde nestes casos, pois o dependente químico não deve ser 

considerado um doente mental.
4
 

Por fim, o estudo busca mostrar a internação compulsória à luz da Constituição 

Federal de 1988 e da Lei 10.2016/01, em especial a de dependentes químicos e os efeitos 

produzidos de uma decisão judicial na vida desses sujeitos. 

 

                                                
4 COELHO, Isabel; OLIVEIRA, Maria Helena Barros de. Internação compulsória e crack: um desserviço à 

saúde pública, Saúde Debate, Rio de Janeiro, v. 38, n. 101, p. 359-367, Abr-Jun 2014 
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1. CAPÍTULO I – ANÁLISE HISTÓRICA DA LOUCURA 

 

1.1. O conceito da loucura e suas modificações 

 

A ideia da loucura esteve presente na Antiguidade grega e romana, sendo uma visão 

mitológica do ser louco com as mais variáveis manifestações de deuses e demônios. Assim, 

nesse momento histórico, o ser louco estava vinculado a religião e as visões sagradas.
5
 

No período da Inquisição na Europa (séculos XII e XIII) era entendido que a loucura 

estava ligada a bruxaria, feitiçaria, ao satânico e aos demônios. Com isso, nessa época surgiu 

o movimento intitulado Caça às Bruxas, com o objetivo de encerrar com esse tipo de loucura.
6
  

Dessa forma, a loucura era ligada aos feiticeiros e bruxas, que na época eram sujeitos 

vistos pela sociedade como deficientes mentais. Os loucos eram submetidos ao poder da 

igreja e da burguesia, no entanto, com o enfraquecimento da Inquisição, surgiu o novo 

conceito do sujeito considerado louco. 
7
  

Durante o período da Idade Média e até o final das Cruzadas, a lepra espalhou-se por 

toda a Europa. Destarte, o século XVI é compreendido como o período da instalação das 

doenças venéreas, caracterizadas como maldição divina, por exemplo: a lepra. 

 Desse modo, as pessoas acometidas por essas doenças ficavam em asilos e hospitais. 

O medo e a exclusão começam a estar presentes nesse período, portanto, o meio de exclusão 

perpetrou a ideia de que o sujeito que é portador de doença mental deve ser excluído.
8
 

Logo, o entendimento acerca da loucura surge pelo mundo juntamente com o meio de 

exclusão, medo e castigo de Deus. No período do Renascimento, os sujeitos considerados 

loucos eram comumente jogados ao mar, como nas embarcações de Narrenschiff, conhecida 

por nave dos loucos, que assombravam e temiam as pessoas na primeira parte da 

Renascença.
9
 

Os loucos eram dados aos marinheiros para que não ficassem andando sem destino e 

para não amedrontarem a sociedade. Portanto, “a navegação entrega o homem à incerteza da 

sorte: nela, cada um é confiado a seu próprio destino, todo embarque é, potencialmente, o 

                                                
5  FOUCAULT, M. História da Loucura na Idade Clássica. São Paulo: Perspectiva, 1978; 
6 Ibidem. 
7 MILLANII, Helena de Fátima Bernardes; VALENTEII, Maria Luisa L. de Castro. O caminho da loucura e a 

transformação da assistência aos portadores de sofrimento mental. SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental 

Álcool Drog. Ribeirão Preto. v.4, n.2, Ribeirão Preto, Ago. 2008; 
8 FOUCAULT, M. História da Loucura na Idade Clássica. São Paulo: Perspectiva, 1978; 
9 Ibidem. 
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último.”
10

 Contudo, a cidade de Norumbergue recepcionou os loucos, uma vez que não os 

jogavam no mar, mas, em contrapartida, deixava-os em prisões, sem qualquer assistência e 

tratamento, o que mostra, mais uma vez, que a loucura estava relacionada ao isolamento e a 

má assistência.
11

 

Assim, a história da loucura passa por diversas mudanças ao logo dos anos. Em um 

primeiro momento, o louco era considerado o ser leproso e os mesmos eram jogados ao mar 

como forma de curar a raça, sendo então a loucura relacionada à uma patologia.  

O louco também era considerado um ser alienado mental ou uma criação divina, em 

que era visto como ser mal merecendo, pois, todas essas caracterizações. Além disso, também 

eram entendidos como um ser misterioso com poderes surreais ou ainda pessoas que nasciam 

imorais e sem escrúpulos.
12

 

Ao final da Idade Média, a doença mental era conhecida como possessões por 

demônios, sendo esses sujeitos violentados, torturados, privados de se alimentar e 

aprisionados como forma de tratamento.
13

 

Com o fim da Idade Média, a partir do século XV, o louco era aquele ser imoral, 

detentor de desmazelas humanas e eram extremamente penalizados por não se inserir naquilo 

que era ponderado por ser moralmente certo. Ademais, nesse período a loucura era vista na 

arte, na literatura e na pintura, tendo então um simbolismo gótico. 
14

 

Segundo Paulo Amarante durante os séculos XVII e XVIII, a loucura não é conhecida 

como algo sobrenatural, mas como falta de razão e intelecto. 
15

 

 

Durante a Idade Média, a percepção social da loucura, representada pela ética do 

internamento, não se cruza com a elaboração de conhecimento sobre a loucura. O 

internamento na Idade Clássica é baseado em prática de “proteção” e guarda, como 

um jardim de espécies; diferentemente do século XVIII, marcado pela convergência 

entre percepção, dedução e conhecimento, ganhando o internamento características 

medicas e terapêuticas. Durante a segunda metade do século XVII, a desrazão, 

gradativamente, vai perdendo espaço e a alienação ocupa agora o lugar como critério 

de distinção de louco ante a ordem social. Este percurso prático/ discursivo tem na 

instituição da doença mental o objeto fundante do saber e da prática psiquiátrica. 16 

 

                                                
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 HOLMES, David. Psicologia dos transtornos mentais, Artes Médicas, Porto Alegre, 2. ed., 2001; 
14 MILLANI, Helena de Fátima Bernardes; VALENTE, Maria Luisa Louro Castro. O caminho da loucura e a 

transformação da assistência aos portadores de sofrimento mental. SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental 

Álcool Drog. Ribeirão Preto, v.4 n.2, Ago. 2008; 
15 AMARANTE. Paulo Duarte de Carvalho. Loucos pela vida: a trajetória da Reforma Psiquiátrica no 

Brasil. Rio de Janeiro. Ed. Fiocruz, 1995.  
16 AMARANTE. Paulo Duarte de Carvalho. Loucos pela vida: a trajetória da Reforma Psiquiátrica no 

Brasil. Rio de Janeiro. Ed. Fiocruz, 1995, p. 24. 
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Em 1656 houve a criação do Hospital Geral na cidade de Paris, onde eram internados 

aqueles considerados transgressores da ordem social estabelecida, os loucos. A estrutura do 

referido Hospital era de uma prisão, com diversas formas de castigo e tortura. Nessa vertente, 

os loucos eram internados com outras classes excluídas da sociedade, bem como eram 

considerados seres com patologia incuráveis.
17

 

As autoras Helena de Fátima e Maria Luiza explicam de forma clara a pretensão da 

criação das referidas instituições. 
18

  

 

Essas instituições (as casas de internação) foram criadas com a pretensão de se 

implantar a prática da correção e do controle sobre os ociosos, no intuito de proteger 

a sociedade de possíveis revoltas. No entanto, essa prática estava também 

comprometida com a punição dos internos, a fim de manter o equilíbrio e evitar a 

tensão social. Nessas instituições também vêm se misturar, muitas vezes não sem 

conflitos, os velhos privilégios da Igreja na assistência aos pobres e nos ritos da 

hospitalidade, seguidos da preocupação burguesa de pôr em ordem o mundo da 

miséria, do desejo de ajudar e a necessidade de reprimir, do desejo da caridade e a 

vontade de punir, de toda uma prática equivocada, cujo sentido é necessário isolar, 

sentido simbolizado por esses leprosários vazios e reativados com a loucura, mas 
contidos por obscuros poderes.19 

 

Fica claro, portanto, que a institucionalização de sujeitos acometidos por doenças 

mentais era uma forma de exclusão social, em que os loucos, marginais, ladrões e mendigos, 

ou seja, a escória da população, eram tirados do convívio social, com o objetivo de acabar 

com o problema de inflação populacional nas cidades e de curar a raça.
20

 

No século XVII, as Santas Casas de Misericórdias foram criadas com o objetivo de 

retirar os aleijados, mendigos, portadores de doenças venéreas e os loucos da rua, para 

proporcionar a acolhimento e cuidados. No entanto, essas casas não tinha a finalidade de cura. 

Como eram instituições da igreja, essas pregaram a palavra de Deus e os pacientes eram 

internados para não ficarem jogados nas ruas, em contrapartida, deveriam trabalhar.
21

 

A partir do século XIX, o louco era aquele que tinha uma alienação mental e a loucura 

era entendida como um conflito da vontade e da razão. Surge nesse momento a psiquiatria, 

                                                
17 FOUCAULT, M. História da Loucura na Idade Clássica. São Paulo: Perspectiva, 1978; 
18 MILLANI, Helena de Fátima Bernardes; VALENTE, Maria Luisa Louro Castro. O caminho da loucura e a 

transformação da assistência aos portadores de sofrimento mental. SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental 

Álcool Drog. Ribeirão Preto, v.4 n.2, Ago. 2008; 
19 MILLANI, Helena de Fátima Bernardes; VALENTE, Maria Luisa Louro Castro. O caminho da loucura e a 

transformação da assistência aos portadores de sofrimento mental. SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental 

Álcool Drog. Ribeirão Preto, v.4 n.2, Ago. 2008;, p. 6; 
20 FOUCAULT, M. História da Loucura na Idade Clássica. São Paulo: Perspectiva, 1978; 
21 Ibidem. 
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com a finalidade de tratar os sujeitos com debilidade cerebral, para que esses não acabem 

adoecendo mais.
22

 

Diante desse fato, os asilos começam a surgir, sendo especialmente destinados aos 

loucos, contudo, é interessante enfatizar que eram lugares sem qualquer estrutura, de 

exclusão, sofrimento e temor. Foucault entendia que os asilos, casas de repouso e retiros 

destinados aos doentes mentais eram lugares de extrema exclusão, que prejudicavam a saúde 

do louco. Outrossim, o autor acreditava também que esses locais não eram propícios para um 

tratamento adequado, muito menos ajudariam na cura e na reinserção social. Para Foucault, os 

doentes mentais ficavam presos a si mesmo e suas vontades eram destruídas, passando para o 

querer do médico. 
23

 

 Nos anos de 1950 e 1960, na Inglaterra, ocorre um movimento conhecido como 

antipsiquiatria, tendo uma forma de assistência mais flexível e que dava liberdade de 

expressão para os que eram considerados loucos. Percebe-se, então, que essa estrutura era 

pautada nas garantias políticas e sociais.
24

  

Esse movimento foi de extrema importância para a reforma psiquiátrica, uma vez que 

oferecia um tratamento diferenciado para os loucos, por exemplo, quando os sujeitos estavam 

em crise havia meios de controlá-los, sem precisar contê-los e/ou tortura-los.  

Com a evolução do conceito de loucura, surge a imagem de natureza das trevas, 

“grylle”, que é considerada a imagem da loucura humana. De acordo com Foucault: 

 
O grylle não mais lembra ao homem, sob uma forma satírica, sua vocação espiritual 

esquecida na loucura de seu desejo. É a loucura transformada em tentação: tudo que 

nele existe de impossível, de fantástico, de inumano, tudo que nele indica a contra 

natureza e o formigamento de uma presença insana ao rés-do chão, tudo isso, 

justamente, é que lhe atribui seu estranho poder.25 

 

Desse modo, a loucura é uma negatividade do ser humano, tendo suas diversas 

ramificações e espécies. Para Foucault, há três principais espécies de loucura: a demência, a 

mania e melancolia, histeria e hipocondríaca.
26

 

A demência começa a ser percebida pelos médicos durante o século XVII e XVIII, a 

pessoa diagnosticada com demência estava distante do grupo dos sujeitos acometidos por 

doenças mórbidas. Assim, é a doença que mais se aproxima da loucura, pois a pessoa 

                                                
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 VASCONCELOS, Isabel et al. Concepções de loucura em um traçado histórico-cultural: uma articulação com 

o Construcionismo Social. Rev. Mental. Barbacena, v.8, n.14, 2010;  
25 FOUCAULT, M. História da Loucura na Idade Clássica. São Paulo: Perspectiva, 1978, p.25; 
26 Ibidem. 
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identificada como demente era cheia de ilusão, delírio, complexo de perseguição, ou seja, 

sujeitos considerados com alma negativa e sem razão.
27

 

Entretanto, o médico não sabia ao certo diagnosticar a demência, pois não era clara e 

entendível. Com isso, o conceito de demência, ainda no século XIX, continua sendo negativo, 

isto é, um ser demente era um ser ruim na perspectiva foucaltiana.
28

 

A referida doença torna-se difícil de ser constatada, pois não há sintoma certo e 

líquido, assim, um sujeito com alucinações, delírios e violência não pode ser considerado por 

si só demente, haja vista que tais sintomas são da loucura em geral. Portanto, ao retratar 

empiricamente, a demência é o modo mais geral e negativo do ser louco.
29

 

Todavia, essa não é somente conhecida como algo que se aproxima da loucura, sendo 

também vista em pessoas estúpidas, bobas, patetas e imbecis, isto é, a demência aqui é tratada 

como sinônimo dos adjetivos pejorativos já elencados. Portanto, a diferença entre a demência 

próxima da loucura e a como sinônimo de estupidez é que na primeira o sujeito pensa, mas 

possui o pensamento vazio, sem sentimento, confuso, já na segunda, o sujeito pensa de forma 

sonolenta, lenta, sem percepções morais. 
30

 

Em relação a melancolia, esta pode ser entendida como um sujeito dotado de solidão e 

introspectividade, tornando-o mais apegado aos seus delírios habituais, pois como não gosta 

de ter contato com outras pessoas, começa acreditar e a viver cada paranoia. O sujeito 

melancólico é aquele triste, sem amigos, sozinho, lento e temeroso. O ser melancólico é 

sinônimo de ser triste, mas é um ser reflexivo.
31

 

Em contrapartida, o maníaco é aquele que possui pensamentos perversos, que tem uma 

perturbação de informações, ou seja, deforma as informações que chegam até ele. Os 

sintomas da mania são: audácia e fúria, insensibilidade, constante delírio, violência e 

explosividade. 
32

 

Michel Foucault traça uma linha de diferença entre a mania e a melancolia. A mania 

está relacionada a um sujeito cheio de raiva, fragilidade, seco e ao mesmo tempo ardente. 

Enquanto a melancolia é caracterizada pelo fato da pessoa ter uma energia ruim, triste e fria, 

mas ao mesmo tempo, uma pessoa calorosa. Fica evidente, pois, que é difícil estabelecer ao 

certo o ser que é melancólico daquele que é maníaco. Nesse sentido, no século XVIII, o 

                                                
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
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maníaco e o melancólico não eram considerados seres tão diferentes, tendo algumas 

proximidades, mas era pregado nesse período que esses sujeitos possuíam doenças distintas. 
33

 

Foucault explica também que a histeria e hipocondria são doenças de espíritos. Essas 

são consideradas, no século XVIII, uma das doenças mentais. A hipocondria é entendida 

como a própria doença de espírito, por isso que nessa época chamar alguém de hipocondríaco 

era um xingamento, pois compreendia-se que essa pessoa era dotada de espasmos, choro 

excessivo e convulsões. 
34

 

Compreende-se como histeria os sujeitos dotados de espasmos e convulsões. Além 

disso, é conhecida pelos sujeitos de instabilidade e humores parados, não tendo um sintoma 

próprio, pois há uma variação de sintomas corporais. Desse modo, na metade do século XIX, 

a histeria por ser uma doença enigmática, não tendo sintomas definidos, começou a ser 

destaque no campo da medicina psiquiátrica e neurológica.
35

 

No final no século XVIII, alguns especialistas e estudiosos da área de saúde mental 

constataram que a falta de liberdade e o aprisionamento dos loucos faziam com que estes 

ficassem ainda mais loucos. Desse modo, o aprisionamento começou a ser mal visto pela 

sociedade, o que contribuiu para o início da reforma psiquiátrica. 
36

  

Philippe Pinel
37

 infere a ideia libertadoras na sociedade em relação a saúde mental, 

sendo determinante para o começo do fim do “Grande Enclausuramento” (local onde os 

loucos eram deixados, para saírem do convívio populacional) explicado por Foucault.  Os 

autores Eduardo Henrique Torre e Paulo Amarante elucidam esse fim da seguinte forma: 

 

Com o fim do 'Grande Enclausuramento' e o nascimento do alienismo pineliano, 

ocorre à inauguração de uma nova forma de relação com a loucura, agora 

intermediada pela emergência de um saber denominado alienismo ou medicina 

mental, candidato a um estatuto de cientificidade, que seria sempre questionado, 

mesmo quando mais reconhecido sob a forma posterior da psiquiatria e da clínica 

psiquiátrica.38 

 

O autor Maximiliano Roberto Ernesto Führer defende que, atualmente, a distinção 

entre doença e perturbação mental não é inflexível, pois o conceito jurídico de doença mental 

                                                
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
35 FOUCAULT, M. História da Loucura na Idade Clássica. São Paulo: Perspectiva, 1978; 
36 MILLANI, Helena de Fátima Bernardes; VALENTE, Maria Luisa Louro Castro. O caminho da loucura e a 

transformação da assistência aos portadores de sofrimento mental. SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental 

Álcool Drogas. Ribeirão Preto, v.4 n.2, Ago. 2008; 
37 Philippe Pinel, médico psiquiatra francês, nascido em 20 de abril de 1745 e falecido em 25 de outubro de 

1826, exerceu grande influência no que se refere à saúde mental inclusive contemporânea.   
38TORRE, Eduardo Henrique Guimarães; AMARANTE, Paulo. Michel Foucault e a “história da loucura”: 50 

anos transformando a história da psiquiatria. Cadernos Brasileiros de Saúde Mental. Florianópolis, v. 3, n. 6, 

2011, p 44; 
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abrangente e se estende aos estados mentais próximos, de modo que toda doença mental 

perturba a saúde mental, e toda perturbação da saúde mental deve receber tratamento de 

doença, pois seus sintomas são variados e infinitos, de difícil percepção. 
39

 

  

1.2. A Reforma Psiquiátrica  

 

O modelo manicomial foi visto como ineficaz, rígido e principalmente desumano. 

Dessa forma, começaram a surgir pelo mundo, especialmente na Europa, discussões sobre 

saúde mental e suas ramificações.  

De acordo com Paulo Amarante, os locais de tratamento de pessoas com deficiência 

mental eram criticados quanto à sua estrutura, uma vez que eram conhecidos como instituição 

da cura e estavam extremantes precários, sem qualquer infraestrutura. Assim, mostrou-se 

necessária a reforma psiquiátrica em relação a organização dessas instituições, que ocorreu 

nos Estados Unidos, Inglaterra e França.
40

 

Em 1950, ocorreu na Europa, o movimento que almejava a reforma da assistência à 

saúde mental, conhecido como Desinstitucionalização Psiquiátrica. Tal movimento tinha 

como principal objetivo tratar o paciente de forma correta, prevalecendo a dignidade da 

pessoa humana, como também, em defender os seus direitos cíveis e sociais.
41

  

Em 1970, surge na Itália o movimento conhecido como Psiquiatria Democrática 

Italiana, que auxiliava na recuperação do louco. Esse tinha como principal objetivo mostrar 

que esses sujeitos são, acima de tudo, seres humanos, pois tal movimento trazia a ideia que 

havia a doença mental, mas abarcava também novas formas de lidar com tal doença. Desse 

modo, a figura do Hospital Psiquiátrico (de exclusão e tortura) começa a perder o sentido de 

existir.
42

 

Os períodos da II Guerra Mundial e pós II Guerra Mundial foram marcados pela 

prevenção e promoção de saúde mental na França (Psiquiatria do Setor) e nos Estados Unidos 

(Psiquiatria Comunitária).  

                                                
39 FÜHRER, Maximiliano Roberto Ernesto. "Tratado da inimputabilidade no direito penal". São Paulo: 
Malheiros Ed., 2000. 
40 AMARANTE. Paulo Duarte de Carvalho. Saúde Mental, política e instituições: programa de educação a 

distância. Rio de Janeiro. Ed. Fiocruz, 2003. 
41 BARROSO, Sabrina Martins; SILVA, Mônica Aparecida. Reforma Psiquiátrica Brasileira: o caminho da 

desinstitucionalização pelo olhar da historiografia. Rev. SPAGESP. Ribeirão Preto, v.12 n.1. Jun. 2011 

Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-29702011000100008>. 

Acesso em: 26 out. 2018. 
42 AMARANTE. Paulo Duarte de Carvalho. Saúde Mental, política e instituições: programa de educação a 

distância. Rio de Janeiro, Ed. Fiocruz, 2003. 
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Amarante explica que o termo comunidade terapêutica caracteriza um processo de 

reformas institucionais, as quais são restritas ao hospital psiquiátrico e marcadas por medidas 

administrativas, democráticas, participativas e coletivas, objetivando a transformação da 

dinâmica asilar institucional.
43

 

As comunidades terapêuticas foram essenciais para superar as formas de internação de 

pacientes que sofriam de problemas mentais. Essas eram pautadas em meios de ajudar o 

sujeito a lidar com sua doença e ainda desenvolvia dinâmicas em grupos de pacientes e 

profissionais da área, com o intuito de ajudar e preservar a saúde do paciente. 
44

 

Em 1960, nasce nos Estados Unidos a ideia da psiquiatria preventiva que tem como 

principal objetivo intervir e descobrir as causas das doenças mentais.
45

  

Os movimentos alargados nos Estados Unidos, França e Inglaterra foram de extrema 

importância para o começo do questionamento das estruturas e das formas de tratamentos em 

asilos e em Hospitais Psiquiátricos.
46

 

Em 1978, o psiquiatra Franco Basaglia liderou o movimento na Europa intitulado 

Reforma Psiquiátrica. O objetivo era transformar os hospitais psiquiátricos em comunidades 

terapêuticas, tendo como experiência mais conhecida na cidade de Trieste. 

Esse movimento foi o impulsionador da lei 180 de 1978 na Itália, que motivou o fim 

dos manicômios em toda a Itália, uma vez que almejavam a extinção dos hospitais 

psiquiátricos, bem como o exercício da violência e da exclusão social sobre os sujeitos com 

problemas mentais.
47

 

Como visto, a Europa foi a grande precursora do movimento antimanicomial no 

mundo. Podemos entender, então, que a Reforma Psiquiatra iniciada na Itália foi um conjunto 

de reformas na área administrativa, jurídica, cultural e legislativa, que apontavam para 

transformações na relação do sujeito louco na sociedade em geral.  

No Brasil, mesmo com os avanços na medicina, principalmente no que diz respeito à 

saúde mental, os loucos ainda eram tratados em forma de exclusão e precariedade nos 

tratamentos adequados. Sendo assim, com um meio de exclusão e medo, surgem movimentos 

para suprimir os manicômios e asilos destinados a doentes mentais.  

                                                
43 AMARANTE. Paulo Duarte de Carvalho. Loucos pela vida: a trajetória da Reforma Psiquiátrica no 

Brasil. Rio de Janeiro. Ed. Fiocruz, 1995; 
44 BARRÍGIO, Carla Rabelo. Saúde mental na atenção básica: o papel dos agentes comunitários de saúde 

no município de Muriaé-MG. 2010. 95 f. Tese (Mestrado) - Curso de Serviço Social, Universidade Católica do 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010; 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
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Desse modo, o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial iniciou nas décadas de 

1970 e de 1980, baseando, sobretudo, nos debates acerca dos meios utilizados na assistência 

psiquiátrica para com as pessoas que possuíam problemas mentais e encontravam-se nos 

manicômios brasileiros.
48

   

Em geral, as reformas apresentam a mudança de como lidar com o paciente que possui 

transtornos mentais, então, nesse momento esse sujeito era tratado de modo mais responsável 

e cuidadoso, para que assim tenha uma relação estável entre o louco e a sociedade.
49

 

Nessa perspectiva, a Reforma Psiquiátrica é um processo histórico de formulação 

crítica e prática, que tem como objetivos e estratégias o questionamento e a elaboração de 

propostas de transformação crítica do modelo clássico e do paradigma da psiquiatria.
50

 Além 

disso, entende-se que a reforma do modelo assistencial e da saúde mental trazem uma criação 

de serviços humanitários, os quais estão ligados na atenção psicossocial do paciente. 

 

1.3. A Lei 10.216/2001 e a Reforma Psiquiátrica no Brasil 

 

As primeiras discussões sobre a saúde mental no Brasil surgiram na época da Ditadura 

Militar e de outros movimentos, sendo eles: Renovação Médica e Centro Brasileiro de 

Estudos de Saúde. A partir desse contexto, nasce também o Movimento dos Trabalhadores de 

Saúde Mental, que tem papel fundamental para a criação, crescimento e fortalecimento do 

Movimento Nacional da Luta Antimanicomial no Brasil.
51

 

Em 1978, as Políticas Públicas de Saúde Mental começaram a ser discutidas e é nesse 

meio que surge a Reforma Psiquiátrica no Brasil. O Primeiro Congresso de Psicanálise de 

Grupos e Instituições ocorreu em 1978, sendo fundamental para a criação do Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental no Rio de Janeiro. Esse, portanto, compreende o papel 

sociológico da Psiquiatria a fim de transformar o modelo clássico em um modelo moderno, 

garantindo os direitos humanos aos sujeitos com transtornos psíquicos. De fato, esse 

congresso teve a presença de diversos especialistas internacionais no Brasil, com o objetivo 

de lutar para o fim dos hospitais psiquiátricos. 
52

 

                                                
48 LÜCHMANN, Lígia Helena Hahn; RODRIGUES, Jefferson. O movimento antimanicomial no Brasil. Ciênc. 

Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, Março/Abr. 2017; 
49 Ibidem 
50 AMARANTE. Paulo Duarte de Carvalho. Saúde Mental, política e instituições: programa de educação a 

distância. Rio de Janeiro. Ed. Fiocruz, 2003; 
51 LÜCHMANN, Lígia Helena Hahn; RODRIGUES, Jefferson. O movimento antimanicomial no Brasil. Ciênc. 

Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, Março/Abr. 2017; 
52 AMARANTE. Paulo Duarte de Carvalho. Saúde Mental, política e instituições: programa de educação a 

distância. Rio de Janeiro. Ed. Fiocruz, 2003; 
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Diversos movimentos ocorreram no final da década de 70 e no início da década de 80, 

inclusive, é importante inferir o movimento que lutou pelo fim do governo ditatorial, na busca 

por um Estado Democrático de Direito. Nesse mesmo momento houve a campanha de Diretas 

Já, sendo então mais um em busca da retomada de um Estado Democrático.
53

 

Nesse contexto de luta por um estado mais democrático e de mais direitos, surge o 

Movimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil entre os anos de 1978 a 1980. 

O projeto de Lei Paulo Delgado, número 3657/1989, estabelece a extinção de 

manicômios judiciais, regulamentando a internação compulsória e apresenta em seu texto 

recursos assistências como forma de tratamento para as pessoas com enfermidade mental. À 

vista disso, o projeto de lei foi impulsionado pela luta brasileira, requerendo a reforma de um 

novo modelo assistencial em saúde mental.
54

  

Tal projeto representa um grande passo no meio da saúde psíquica, uma vez que 

proíbe a abertura e investimentos de novos leitos em hospitais psiquiátricos, além disso, 

propõe meios alternativos para cuidar de pacientes com tais enfermidades.
55

 

Portanto, observa-se que a reforma deseja a mudança do tratamento de isolamento e 

tortura por tratamento alternativos, que possibilitem a reinserção do indivíduo na sociedade, 

valorizando o convívio com os familiares e na comunidade, para assim ter uma reabilitação 

psicossocial. Esses objetivos centrais da reforma também estão elencados no Manual do 

CAPS, promovendo a reinserção dos usuários de drogas e doentes mentais por meio de lazer, 

estudo e trabalho.
56

 

Percebe-se então que a Reforma da Saúde Mental tem como parâmetro a 

desconstrução do manicômios e hospitais psiquiátricos, bem como a mudança no cuidado 

com o paciente, tirando-o do hospital psiquiátrico e colocando-o em práticas comunitárias e 

de lazer.
57

  

                                                
53 Ibidem. 
54BRASIL. Projeto de Lei 3657/1989. Dispõe sobre a extinção progressiva dos manicômios e sua substituição 

por outros recursos assistenciais e regulamenta a internação psiquiátrica compulsória. Nova Ementa Do 

Substitutivo Do Senado: Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=20004>. Acesso em: 24 nov. 

2018; 
55 PARANHOS-PASSOS, Fernanda; AIRES, Suely. Reinserção social de portadores de sofrimento psíquico: o 

olhar de usuários de um Centro de Atenção Psicossocial. Physis: Revista de Saúde Coletiva. Rio de Janeiro. 

v.23, n. 1. Jan. 2013; 
56 Ibidem. 
57 SILVA, Ellayne Karoline Bezerra da; ROSA, Lúcia Cristina dos Santos. Desinstitucionalização Psiquiátrica 
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A Reforma Psiquiátrica no Brasil além de ser um movimento social, também é um 

movimento político e econômico, sendo ligado por várias áreas de estudo, passando pelo 

Direito e nas áreas de saúde mental.  

Um dos principais objetivos é a desistitucionalização dos hospitais psiquiátricos e/ou 

manicômios, como explica os autores Gonçalves e Sena:  

 

Segundo o conceito defendido pela reforma, a desistitucionalização não se restringe 

à substituição do hospital por um aparato de cuidados externos envolvendo 

prioritariamente questões de caráter técnico-administrativo-assistencial como a 

aplicação de recursos na criação de serviços substitutivos. Envolve questões do 
campo jurídico- político e sociocultural. Exige que, de fato haja um deslocamento 

das práticas psiquiátricas para práticas de cuidado realizadas na comunidade.58 
 

Desse modo, a escritora Elaine Fonte afirma que a Reforma Psiquiátrica se 

institucionaliza no Brasil da seguinte forma: 

 

Em função do compromisso firmado pelo Brasil na Declaração de Caracas e pela 

realização da II Conferência Nacional de Saúde Mental, passaram a entrar em vigor 

no país, a partir da década de 1990, as primeiras normas federais regulamentando a 

implantação dos serviços de atenção diária, fundadas nas experiências dos primeiros 

CAPS, NAPS e Hospitais-dias. Também foram aprovadas as primeiras normas para 

fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos. O marco nas mudanças 
legislativas, jurídicas e administrativas foram, no período de institucionalização da 

Reforma Psiquiátrica, consideradas necessárias e, até mesmo, as garantias de 

operacionalização de novas práticas terapêuticas.59 

  

A Reforma no modelo de tratamento da saúde mental no Brasil vai muito além de um 

modelo mais adequado, deixando menos difícil a vida do paciente. Ademais, abrange também 

os direitos e a cidadania do sujeito como cidadão dotado de direitos fundamentais, conforme 

bem explica as autoras Alda Martins Gonçalves e Roseni Rosângela de Sena: 

 

O que se espera da reforma psiquiátrica não é simplesmente a    transferência do 

doente mental para fora dos muros do hospital, “confinando-o” à vida em casa, aos 

cuidados de quem puder assisti-lo ou entregue à própria sorte. Espera-se, muito 

mais, o resgate ou o estabelecimento da cidadania do doente mental, o respeito a sua 

singularidade e subjetividade, tornando-o sujeito de seu próprio tratamento sem a 

ideia de cura como o único horizonte. Espera-se assim, a autonomia e a reintegração 

do sujeito à família e à sociedade.60 

 

                                                
58 GONÇALVES AM, SENA RR. A reforma psiquiátrica no Brasil: contextualização e reflexos sobre o cuidado 

com o doente mental na família. Rev, Latino – Americana de Enfermagem. v. 9, n.2 Mar/2001, p.3; 
59 FONTE, Eliane Maria Monteiro. Da institucionalização da loucura á reforma psiquiátrica: da Loucura à 

Reforma Psiquiátrica: as sete vidas da agenda pública em saúde mental no Brasil. Revista do Programa de Pós-

Graduação em Sociologia da UFPE. v. 1. n.18. 2012, p.6; 
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com o doente mental na família. Rev, Latino – Americana de Enfermagem. v. 9, n.2 Mar/2001, p.4; 
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Ao longo do tempo, com muita luta, o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial 

no Brasil ganha força e começa a crescer e se espalhar pelo Brasil, sendo o grande 

impulsionador pela aprovação da Lei 10.216/2001, que traz em seu texto a Reforma 

Psiquiátrica, solidificando as garantias sociais e humanitárias dos indivíduos que possuem 

transtornos mentais e privilegiando o envolvimento da sociedade nessa esfera. Além disso, 

quebra a cultura manicomial que era pautada na exclusão, no medo, nas condições precárias 

de subsistências, no isolamento e na prática de diversas violências e torturas. 
61

 

Dessa forma, a Lei 10.216/2001 entra em vigor para um novo processo de 

direcionamento do modelo assistencial à saúde mental, sendo pautado nos direitos humanos 

em geral e, principalmente, na dignidade da pessoa humana, sendo, pois, um grande marco 

para saúde mental no Brasil.  

 

Ela garante ser de responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de 

saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de 

transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será 

prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou 

unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais. 

Esta preconiza que o tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção 

social do paciente em seu meio, e a internação, em qualquer de suas modalidades, só 

será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes62  

 

Portanto, os movimentos sociais da luta antimanicomial defendem a garantia dos 

direitos humanos, tratamento digno sobre cada sujeito que possui transtornos psíquicos, bem 

como luta pelo fim dos manicômios. Desse modo, percebe-se esses são de extrema 

importância para a mudança de paradigmas e noções sobre a loucura no Brasil.
63

 

Segundo o doutor Bezarra Jr., a Reforma Psiquiátrica no Brasil deixou definitivamente 

a posição de proposta alternativa e consolidou-se como o marco fundamental da política de 

assistência à saúde mental oficial. 
64

 

Destarte, observa-se que a luta desse movimento tem como principal propósito romper 

com a forma de discriminação e de controle social do louco no nosso país. 

                                                
61 CORREIA, Ludmila Cerqueira. O movimento antimanicomial: movimento social de luta. Prima Facie - 

Direito, História e Política, Paraíba, v. 5, n. 8, p.83-97, jan./jun. 2006 
62 VELOSO, L. U. P.; CARLOS, K. P. T. A nova política de saúde mental no Estado do Piauí: mudanças e 

perspectivas. Cenários de práticas em saúde mental: a atenção psicossocial no Piauí. Teresina: Ed. da UFPI, 

2009, p. 104; 
63 ROUSSELET, Felipe. Dependência química: internação é solução? Revista Fórum. 2013. Disponível em: 

<https://www.revistaforum.com.br/digital/126/internacao-e-solucao/>. Acesso em 20 de nov.2018; 
64BEZARRA JUNIOR, Benilton. Desafios da reforma psiquiátrica no Brasil. Physis: Revista de Saúde  

Coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 2, 2007, p.01 
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A Reforma Psiquiátrica estabeleceu metas ao determinar a responsabilidade dos 

profissionais da saúde mental, traçando o objetivo de promover o real cuidado que os 

pacientes psiquiátricos necessitam.  

A lei 10.216/2001 infere os direitos humanos como tema central da reforma 

psiquiátrica e, de acordo com o Relatório da III Conferência sobre saúde mental, foi um 

“poderoso instrumento para a conquista da cidadania dos usuários e familiares. O germe da 

ideia de cidadania é justamente este: compartilhar uma cidade, convivendo com outros 

cidadãos em busca do bem comum, com direitos e deveres.” 
65

 

O artigo 2º, inciso VII da lei 10.216/01, garante ao portador de transtorno mental o 

direito de ser tratado pelos meios menos invasivos possíveis. A legislação objetiva a maior 

redução possível dos internamentos, buscando cada vez mais o atendimento e tratamento no 

domicílio do paciente, evitando segregações. 
66

 

A necessidade de criar uma lei que dispusesse sobre os direitos das pessoas portadoras 

de transtornos mentais surgiu com a constatação de que com a institucionalização, o paciente, 

além de sofrer com a doença, também sofre discriminação, isto é, é excluído da comunidade e 

muitas vezes do convívio familiar. Além de ter seus direitos violados, como princípio da 

dignidade, da autonomia e de outros direitos fundamentais.  

Entretanto, alguns estudiosos começaram a analisar qual era a forma eficaz de 

substituir os tratamentos utilizados nos manicômios. Dessa forma, surgiu o CAPS (Centro de 

Atenção Psicossocial), oficinas de arte e os próprios tratamentos nos postos de saúde. 
67

 

Os autores Rosana Teresa Onocko- Campos e Jurarez Pereira esclarecem que o CAPS 

é composto por serviços comunitários, ambulatoriais e regionalizados, que assumem o papel 

articulador de uma rede de saúde, aproximando questões relativas à saúde coletiva e a mental, 

constituindo um campo interdisciplinar de saberes e práticas, ou seja, o CAPS pode ser 

compreendido como um serviço comunitário e aberto, que visa ajudar a saúde psíquica dos 

usuários com transtornos mentais e os que utilizam entorpecentes.
68

   

                                                
65 CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL,III,2001, Brasília/DF. Reuniões e Conferências, n 15. 
Brasília/DF: Ministério da saúde, 2001. p 32; 
66 BRASIL. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001.Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 

6 de abril de 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10216.htm> Acesso 

em: 24/08/2018; 
67 VOZES da Voz. Brasil: Rafaela Uchôa, 2013. P&B. 
68 ONOCKO-CAMPOS, Rosana Teresa; FURTADO, Juarez Pereira. Entre a saúde coletiva e a saúde mental: 

um instrumental metodológico para avaliação da rede de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Sistema 

Único de Saúde. Cad. Saúde Pública, vol.22, n.5, pp.1053-1062. 2006; 
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Embora tenha vários movimentos que apresentam meios para esses usuários terem 

uma vida mais digna, ainda há muitos obstáculos acerca da implantação da Reforma 

Psiquiátrica no Brasil, como interesses econômicos das grandes das indústrias farmacêuticas e 

das grandes fábricas de equipamentos hospitalares, pois o referido movimento quebra o 

monopólio da psiquiatria como único meio de tratamento para os loucos, além da postura de 

não aceitação de médicos mais antigos em relação às mudanças trazidas pela Reforma 

Psiquiátrica. 
69

  

Além disso, existem problemas estruturais, por exemplo, o CAPS, apesar de ser um 

importante instrumento para a desinstitucionalização, esse possui poucas vagas em sua rede 

especializada e não recebe os que buscam atendimento espontaneamente, pois é preciso que 

haja um encaminhamento das redes básicas de saúde e mais do que isso, precisam atender a 

um determinado perfil, por exemplo, dependentes químicos, usuários de drogas, pessoas 

portadores de problemas mentais, ou seja, sujeitos que sofrem por alguma comorbidade.
70

 

Todas essas limitações, atreladas ainda ao despreparo no atendimento das redes 

públicas de saúde, acabam dificultando ou até mesmo impossibilitando que os portadores de 

transtornos mentais cheguem até o serviço de saúde mental, o que faz com que seus familiares 

busquem uma solução jurisdicional. 

Apesar da internação psiquiátrica ter sido regulada por diversos instrumentos, como 

pela lei 10.216/2001, por leis estatais e até mesmo por resoluções de Conselhos profissionais, 

no Brasil e até mesmo em outros país, há uma grande deficiência quanto às normas que 

definem o controle jurisdicional das internações involuntárias. Ou seja, reprimem as violações 

que os pacientes sofrem no período de internação e fomentando cada vez mais a discussão 

acerca da bioética. 

A bioética segundo Junges e Zaboli poder ser entendida como “ética aplicada e fórum 

de discussão pluralista e transdisciplinar, empenhado na inclusão de questões ambientais e 

problemáticas sociais de saúde
.”71 

Sendo assim, surge um contraponto entre o direito do paciente a ter sua autonomia e 

garantia de seus direitos fundamentais, resguardada pela bioética, como também, a internação 

compulsória, que se deve a um grau de vulnerabilidade apresentado pelo paciente. 

                                                
69 REIS, Carolina dos. (Falência Familiar) + (Uso de Drogas) = Risco e Periculosidade. A naturalização 

jurídica e psicológica de jovens com medida de Internação compulsória. 2012. 132 f. Tese (Mestrado) - 

Curso de Psicologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. 
70 Ibidem. 
71 JUNGES, José Roque; Zoboli, Elma Lourdes Campos Pavone. Bioética e saúde coletiva: Convergências 

epistemológicas. Ciência & Saúde Coletiva. Rio de Janeiro.v.17 n.4,Apr. 2012; 
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A Reforma Psiquiátrica propõe um modelo que atenda melhor os padrões da bioética, 

visando à humanização do tratamento do paciente psiquiátrico e consequentemente o 

abandono do modelo manicomial. Segundo a Política de Saúde Mental do Sistema Único de 

Saúde, “a Reforma Psiquiátrica consiste no progressivo deslocamento do centro do cuidado 

para fora do hospital, na comunidade, e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) são os 

dispositivos estratégicos desse movimento”. 
72

 

O CAPS e os diversos programas de saúde e inclusão social visam à 

desinstitucionalização no tratamento psiquiátrico brasileiro, reduzindo os tratamentos dentro 

dos hospitais e manicômios, buscando, então, um modelo mais humanitário e comunitário. 

A grande problemática é que a lei que normatizou a internação psiquiátrica 

compulsória, a Lei Federal 10.216/2001, não fixou por quais meios ocorrerão essas mudanças. 

Essa não dispõe as estratégias para a extinção dos manicômios e progressão dos tratamentos 

comunitários que geram a autonomia do paciente. Apenas institui o direito do paciente de ser 

tratado com respeito e humanidade, além de estabelecer que o tratamento deve ter por 

finalidade a recuperação, por meio da sua inclusão na comunidade, mas não especifica de que 

maneira será executado.
73 

Ainda pela óptica da bioética no campo da internação compulsória, a lei  10.216/2001 

determina que a internação psiquiátrica só poderá ser feita mediante laudo médico que diga os 

motivos da internação, com base na análise clínica sobre as condições de vulnerabilidade do 

paciente psiquiátrico. 

Sendo assim, o que a lei faz é apenas regularizar o laudo médico como o instrumento 

autorizador que legitima a internação compulsória, mas não oferece a esses pacientes um grau 

de autonomia, além de não especificar qual o grau de vulnerabilidade do paciente para ser 

internado, isto é, até que ponto o paciente tem a liberdade de decidir se quer ou não ser 

internado. Dessa forma, retira o seu direito de optar pela internação ou não.
74

 

 

   

 

  

                                                
72 BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde mental no SUS: Os Centros de Atenção Psicossocial. Brasília: 

Ministério da Saúde. Disponível em <http://www.ccs.saude.gov.br/saude_mental/pdf/sm_sus.pdf> Acesso em: 

28 out.. 2018, p 25.  
73IBIAPINA Rico Vieira, e tal. Bioética principialista e internação compulsória: tensionamentos entre autonomia 

e vulnerabilidade, Rev. Psicol. Saúde v.8 n.2 Campo Grande dez. 2016. 
74 Ibidem. 
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2. CAPÍTULO II – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 

 

2.1. Internação voluntária, involuntária e compulsória 

 

O processo de reorientação do modelo assistencial brasileiro em saúde mental, 

previsto na Lei nº 10.216/2001, foi impulsionado pelo Movimento da Luta Antimanicomial. A 

referida lei apresenta inúmeras discussões sobre a saúde mental, no entanto, o foco do estudo 

será o instituto da internação compulsória, que está disposto no art. 9º. 

Vale ressaltar que qualquer tipo de internação deve ter caráter excepcional, pois o 

próprio art. 4º da lei supracitada ensina que: “a internação, em qualquer de suas modalidades, 

só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.”
75

 

No entanto, não existe apenas a internação compulsória como um modelo assistencial 

aos portadores de doenças mentais.  

A lei estabelece no seu art.6º, parágrafo único, três modelos de internações. Vejamos: 

“I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação 

involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - 

internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.”
76

  

A internação voluntária é aquela que o paciente com problemas mentais ou usuários de 

drogas autorizam a sua internação a fim de se recuperarem. A própria lei estabelece diretrizes 

de como de ser essa internação, estabelecendo que o próprio paciente assine a sua internação, 

conforme dispõe o art. 7º. Além disso, dispõe que o término da internação poderá ser por uma 

vontade expressa do paciente ou ainda por uma determinação do médico responsável. 
77

 

De acordo com Loccoman, a internação voluntária “pode ocorrer quando o tratamento 

intensivo é imprescindível e, nesse caso, a pessoa aceita ser conduzida ao hospital geral por 

um período de curta duração. A decisão é tomada de acordo com a vontade do paciente”.
78

. 

 Todavia, poderá ter casos em que o próprio paciente alega que deseja ter alta da 

internação, mas o médico responsável avalia que ainda não é o momento, assim esse médico 

                                                
75

 BRASIL. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001.Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 

6 de abril de 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10216.htm> Acesso 
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76 Ibidem 
77 VILA, Angela Maria Andrade. Regulação médica em psiquiatria. Disponível em: 
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SãoPaulo,Abr/2012.Disponívelem:<http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/a_polemica_da_internacao_com

pulsoria.html>. Acesso em: 15 nov 2018, n.p; 
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altera o tipo de internação, ou seja, a internação deixa de ser voluntária e passa a ser 

involuntária. 
79

 

A internação involuntária pode ser entendida como a internação realizada a pedido de 

terceiros. Senso assim, o art. 8º da lei 10.216/01 dispõe que "será autorizada por médico 

devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM) do Estado onde se localize 

o estabelecimento.”
80

 

 O primeiro parágrafo do referido artigo estabelece que a ocorrência e a alta da 

internação involuntária deverá ser comunicada no prazo de setenta e duas horas ao Ministério 

Público Estadual. O segundo parágrafo preconiza que o pedido de alta do paciente que está 

internado involuntariamente deve ser feito de forma escrita por familiares ou por responsável 

legal ou ainda pelo médico responsável do tratamento.
81

 

A internação involuntária deve ter a presença de algumas características, sendo: o 

sujeito deve ser doente mental, exceto portador de transtorno de personalidade antissocial, e 

deve possuir pelo menos um dos sintomas seguintes: risco de autoagressão; risco de 

heteroagressão; risco de agressão à ordem pública; risco de exposição social; incapacidade 

grave de autocuidados.
82

  

Desse modo, percebe-se que a internação involuntária é mais frequente quando o 

sujeito está em surto, sendo um risco a si mesmo e as pessoas à sua volta.  

A legislação mencionada especifica em seu artigo 9º que “a internação compulsória é 

determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta 

as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais 

internados e funcionários”
83

  

 Assim, entende-se por internação compulsória aquela autorizada pelo Estado-Juíz, 

tendo um laudo médico circunstanciado que relata com clareza e de forma detalhada a 
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necessidade da internação do paciente. Diferentemente dos outros tipos de internação, essa 

passará por uma avaliação de um juiz. 

Como qualquer ação involuntária, a internação compulsória possui diversos problemas 

éticos e sociais, uma vez que a vontade do sujeito a ser internado pode não ser respeitada, 

tornando ao juiz decidir internar ou não.   

A internação compulsória faz com que o poder judiciário atue e interfira diretamente 

no tratamento médico de pessoas que possuem comorbidades mentais. Dessa forma, percebe-

se que nesse tipo de internação acarreta assuntos éticos, sociais e morais, uma vez que o 

judiciário interfere de modo absoluto na atuação dos profissionais de saúde mental.
84

 

Outra problemática desse instituto é a internação compulsória de dependentes 

químicos, mais especificamente os usuários de drogas. Com isso, diversos autores elucidam 

que tal internação fere os princípios constitucionais, em especial a legalidade e a dignidade da 

pessoa humana. Desse modo, a supracitada internação torna-se inconstitucional por ter esses 

resquícios de ilegalidade.  

Andrea Scisleski e CleciMaraschin elucidam que a internação por determinação 

judicial faz em regra uma padronização dos sujeitos que serão internados, sendo a maioria 

jovens que estão à margem da sociedade e envolvidos com diversos tipos de drogas.
85

 Nesse 

ínterim, os autores Daniel Martins e Antônio de Pádua entendem que: 

 

Embora a autonomia seja um dos pilares da atuação ética na assistência à saúde, há 

casos em psiquiatria que a capacidade de decidir autonomamente do indivíduo está 

prejudicada. Os Estados de Direito reconhecem isso e preveem leis específicas para 

tais circunstâncias, e é da responsabilidade dos profissionais que atuam em saúde 

mental conhecê-las.86 

  

Portanto, há diversas discussões sobre a internação compulsória, principalmente no 

que diz respeito ao seu uso no processo de internação de dependentes químicos.  

À vista disso, será apresentado os dados coletados na pesquisa científica realizada no 

âmbito do projeto “Poder Judiciário e internação compulsória: um mapeamento das decisões 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro”, orientado pela Professora Doutora 

Fernanda Andrade de Almeida. 

                                                
84 FORTES, Hildenete Monteiro. Tratamento compulsório e internações psiquiátricas. Revista Brasileira de 
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85 Ibidem. 
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A presente pesquisa versa sobre as decisões de internação compulsória em processo de 

segunda instância, sendo feito um mapeamento dessas decisões, a fim de analisar a aplicação 

de fato da Lei nº 10.216/2001 pelos Tribunais Superiores. Com isso, tal pesquisa foi fonte de 

inspiração para o presente estudo.   

 

2.1.1. Análise das decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
87

 

 

 A análise das decisões a seguir é fruto do projeto de pesquisa financiado pela 

PIBIC/CNPQ, sendo bolsista e tendo como orientadora a Professora Dra. Fernanda Andrade 

de Almeida. No geral, o presento estudo tem como principal objetivo analisar a repercussão 

do instituto da internação compulsória no judiciário.  

No primeiro momento, atentou-se à definição da metodologia, que foi decidido fazer 

um inventário das decisões de segunda instância. Após, houve a demarcação de quais seriam 

os principais pontos que iríamos analisar em cada acórdão lido.  

Nesse contexto, apresentou-se a primeira problemática, visto que os acórdãos eram 

bem técnicos e diretos e algumas decisões não possuíam a integra do acórdão, desse modo, 

tais decisões não foram estudadas, pois poderiam ter diferentes interpretações. 

Dessa forma, o método de investigação da pesquisa consistiu na análise de decisões 

judiciais proferidas em segunda instância no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

(TJ/RJ). As decisões foram encontradas no site do TJRJ
88

, tendo como marco temporal o ano 

de 2001 a 2016. 

No momento de estudo das decisões, observou-se quem entrava com a ação de 

internação compulsória; qual era o perfil do internado, qual era o motivo para entrar com tal 

ação; quem impugnavam as decisões de primeira instancia que concedia a internação 

compulsória e por fim, quem recorria as decisões de primeira instância que não concedia a 

referida internação. 

Logo, com a análise das decisões realizadas, executou-se as tabelas para melhor 

entendimento do assunto, conforme veremos a seguir: 

 

 

                                                
87 Fonte: Pesquisa Acadêmica financiada pela PIBIC/CNPQ, tendo como orientadora a Professora Fernanda 

Andrade de Almeida, como bolsista Gabriela Abreu Gualhano e como voluntária Thais Soares. 
88 http://www.tjrj.jus.br  
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Tabela 1 – Quantidade de decisões de segunda instância por ano. 

Ano Quantidade de Decisões 

2001 0 

2002 01 

2003 0 

2004 0 

2005 0 

2006 0 

2007 02 

2008 03 

2009 03 

2010 01 

2011 12 

2012 28 

2013 45 

2014 68 

2015 58 

2016 45 

Total 266 

Fonte: Pesquisa Acadêmica financiada pela PIBIC/CNPQ 

A Tabela 1 mostra que foram encontradas 266 decisões no período de 2001 a 2016. No 

entanto, apenas 184 decisões foram analisadas, pois as 82 encontravam-se sem integra do 

acordão, isto é, sem possibilidade de ter acesso às informações dos processos.  

A Tabela 2 especifica o perfil do internado nos processos analisados de internação 

compulsória. 

Tabela 2 – Tipo de Transtorno mental e/ou condição atribuída ao indicado à internação. 

Tipo de transtorno mental e/ou 

condição 

Quantidade 

de Decisões 

Esquizofrênico 17 

Usuário de álcool 02 

Usuário de drogas 125 

Esquizofrênico e usuário de drogas 09 

Usuário de álcool e drogas 05 

Esquizofrênico e usuário de álcool 

e drogas 

10 
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Fonte: Pesquisa Acadêmica financiada pela PIBIC/CNPQ 

Ao observar os dados supracitados, percebe-se que os usuários de drogas são em 

maioria os internados compulsoriamente. Essa condição aparece isoladamente, mas também 

tem relação com esquizofrenia e com os usuários de álcool. 

Outro ponto a ser destacado é a presença de outros perfis do paciente que está para ser 

internado. Mesmo em números menores, há o bipolar, o esquizofrênico e o usuário de álcool.  

Ressalta-se, também, que a tabela traz apenas o perfil do internado como usuário de 

drogas, não especificando qual a droga que o paciente é dependente. Nesse contexto há uma 

problemática, tendo em vista que existem inúmeros tipos de dependência química e para cada 

tipo há um tratamento adequado.  

Considerando a generalização do perfil do internado como usuário de drogas ou 

apenas como esquizofrênico nas decisões proferidas em segunda instância, percebe-se que o 

magistrando alega que usou o laudo médico para embasar em sua decisão. Assim, essa 

afirmação nos leva a supor que esses laudos médicos também são genéricos, não trazendo a 

especificidade da dependência química ou da doença mental. 

Quando se trata da internação de usuários de drogas existe polêmica não só entre os 

estudiosos, mas também entre a própria sociedade, isso porque há aqueles que defendem que 

a internação desses pacientes deverá ocorrer apenas mediante a sua concordância ou de seus 

representantes, e não mediante coação judicial. Além disso, discute-se o emprego da Lei nº 

10.216/01 para embasar a internação nesses casos, visto que o dependente químico não é 

portador de transtorno mental.  

A internação de pacientes usuários de drogas está inserida na questão da saúde 

pública, ou seja, de políticas eficientes com a finalidade de garantir que esses pacientes sejam 

recuperados por meio da internação e possam voltar para o seu convívio social. 

Com a Constituição de 1988, a saúde começou a ser apreciada como um dever do 

Estado e um direito de todo e qualquer cidadão. Desse modo, o direito a saúde é tratado como 

um direito fundamental e social inerente a todos. Assim, percebe-se que o Estado tem a 

responsabilidade de assegurar esse direito, trazendo para a esfera da saúde mental. Mesmo a 

lei que trata desse assunto (art.3º, da Lei 10.261/01) exista desde 2001, foram recentes os 

episódios de pedido de internação compulsória proposto pelo Estado de São Paulo e do Rio de 

Janeiro. 

Bipolar 03 

Não menciona 13 

Total 184 
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Ressalta-se que a Lei 10.216/2001 foi criada para proteger as pessoas que sofrem de 

problemas mentais e traz em seu texto tipos de internações para tais. O ato de internar alguém 

deve estar pautado em responsabilidade; desse modo, o artigo 6º do mesmo diploma legal 

infere que “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico 

circunstanciado que caracterize os seus motivos”
89

 

Portanto, tendo como base o artigo supracitado, percebe-se que a falta de um laudo 

médico detalhado, mostrando de forma minuciosa a necessidade do paciente, tornar-se a 

internação inviável, pois a própria lei determina que a internação deve ser a última medida a 

se realizar. Assim, as internações compulsórias de dependentes químicos, tendo sua 

classificação genérica, sem ao menos apontar qual a droga foi utilizada e os motivos concretos 

para sua internação, não deveriam ser deferidas.  

A Tabela 3 mostra os motivos que desencadeiam o pedido de internação compulsória. 

Tabela 3 – Motivo da Internação. 

Qual o motivo da internação Quantidade de 

decisões 

Perigo de suicídio 04 

Agressividade + esquizofrenia 20 

Esquizofrenia (sem outro motivo) 16 

Dependente químico + esquizofrenia 10 

Uso de drogas + agressividade 109 

Bipolaridade 04 

Assedio a mulheres e portador de HIV 01 

Não menciona 15 

Álcool + drogas 05 

Total 184 

                              Fonte: Pesquisa Acadêmica financiada pela PIBIC/CNPQ 

Como exposto na Tabela 3, o motivo mais reiterado para a internação compulsória é o 

a dependência química combinado com a agressividade, sendo aproximadamente 62% dos 

casos. As estudiosas Isabel Coelho e Maria Helena Barros Oliveira apresentam que diversas 

internações compulsórias são assentadas na Lei 10.216/01, que tem o escopo de garantir 

direitos e proteção para pessoas portadoras de problemas mentais, no entanto, essa motivação 

                                                
89 BRASIL. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001.Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 

6 de abril de 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10216.htm> Acesso 

em: 08 de mar. 2016; 
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para internar dependentes químicos fere princípios constitucionais, visto que essas pessoas 

não são doentes mentais e sim submissas a drogas químicas.
90

 

A quantidade de casos relacionados à saúde mental como requisito de internação 

compulsória é menor, com aproximadamente 25,14%. Desse modo, fica claro que a Lei 

10.216/01 é bastante utilizada no fundamento para a internação compulsória de usuários 

viciados em drogas. 

Há em números menores a internação compulsória sendo pedida em virtude de “perigo 

de suicídio”, “agressividade” e “assédio a mulheres”. 

Cabe ainda esclarecer que a doença mental pode estar conjugada com o uso de drogas, 

conforme as informações recolhidas dos pareceres, porém em número muito inferior, sendo 

11,11% dos motivos para a internação. 

Pontua-se que alguns acórdãos não apresentam o motivo para a internação 

compulsória, não sendo possível realizar a busca pelas informações esperadas. 

 Ressalta-se que a maioria dos motivos para pedir a internação também são 

considerados perfis do internado. Em muitas das decisões analisadas foi verificado que o 

perfil do internado, por exemplo, era dependente químico e o motivo dele ser internado era 

pelo mesmo motivo. Logo, em algumas decisões, o perfil e o motivo eram diferentes, como o 

perfil do internado era ser usuário de drogas e o motivo da internação era agressividade e 

perigo para outrem. 

Tabela 4 – Pedidos de Internação compulsória em primeira instância 

Quem pediu a internação compulsória 

em primeira instância 

Quantidade 

de decisões 

Família 132 

Ministério Público 14 

Poder Municipal 0 

Poder Estadual 0 

Não menciona 38 

Total 184 

                                   Fonte: Pesquisa Acadêmica financiada pela PIBIC/CNPQ 

A Tabela 4 mostra que a família do internado é em grande maioria a autora das ações 

de internação compulsória; em número bastante inexpressivo tem como figura do polo ativo o 

Ministério Público. Observa-se, também, que o Poder Público em geral não foi autor em 

                                                
90 COELHO, Isabel; OLIVEIRA, Maria Helena Barros de. Internação compulsória e crack: um desserviço à 

saúde pública, Saúde Debate, Rio de Janeiro, v. 38, n. 101, p. 359-367, Abr-Jun 2014 
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nenhum processo de internação compulsória, além disso cerca de 38 processos encontram-se 

sem informação de quem pediu a internação em primeira instância. 

Tabela 5 – Solicitação de internação compulsória por familiar. 

Familiar Quantidade 

de decisões 

Mãe 93 

Pai 23 

Irmãos 10 

Esposa/ marido/ companheiro(a) 01 

Tia 01 

Curador 02 

Avós 02 

Total 132 

Fonte: Pesquisa Acadêmica financiada pela PIBIC/CNPQ 

 De acordo com a Tabela 5, as mães dentro do núcleo familiar são as que possuem 

números expressivos como autoras nesse tipo de ação. Em contrapartida, o número de pais 

que entram com ação de internação compulsória chega aproximadamente 17% do total de 

decisões. 

Em razão ao recurso da decisão de primeira instância, percebe-se o seguinte: 

Tabela 6 – Quem recorreu da decisão de primeira instância 

Quem recorreu da decisão 

de primeira instância 

Quantidade de decisões 

Município 39 

Estado 95 

Município e Estado 02 

Ministério Público 04 

Família 42 

Não menciona 02 

Total 184 

Fonte: Pesquisa Acadêmica financiada pela PIBIC/CNPQ 

Compreende-se pela análise da tabela acima que o Poder Público é grande recorrente 

das ações de internação compulsória. Sendo assim, há recursos contra o deferimento da 

internação compulsória e o recurso contra o indeferimento da internação supracitada, sendo 

delimitado nas Tabelas 7, 8, 9 e 10. 
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Tabela 7 – Recursos do Município 

Município recorrendo Quantidade 

Contra decisão de primeira 

instância deferindo a 

internação compulsória 

39 

Contra decisão de primeira 

instância indeferindo a 

internação compulsória 

0 

Não consta a informação 02 

Total 41 

Fonte: Pesquisa Acadêmica financiada pela PIBIC/CNPQ 

Tabela 8 – Recursos do Estado 

Estado recorrendo Quantidade 

Contra decisão de primeira 

instância deferindo a internação 

compulsória 

85 

Contra decisão de primeira 

instância indeferindo a 

internação compulsória 

0 

Não consta a informação 12 

Total 97 

Fonte: Pesquisa Acadêmica financiada pela PIBIC/CNPQ 

Tabela 9 – Recursos do Ministério Público 

Ministério Público recorrendo Quantidade 

Contra decisão de primeira 

instância deferindo a internação 

compulsória 

03 

Contra decisão de primeira 

instância indeferindo a internação 

compulsória 

01 

Não consta a informação 0 

Total 04 

Fonte: Pesquisa Acadêmica financiada pela PIBIC/CNPQ 

Tabela 10 – Recursos da Família 

Família recorrendo Quantidade 
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Contra decisão de primeira 

instância deferindo a internação 

compulsória 

06 

Contra decisão de primeira 

instância indeferindo a 

internação compulsória 

36 

Não consta a informação 0 

Total 42 

Fonte: Pesquisa Acadêmica financiada pela PIBIC/CNPQ 

Pela análise das Tabelas 7, 8, 9 e 10, observa-se que o Estado e Munícipio são os que 

mais recorrem das decisões de primeira instância que concederam a internação compulsória, 

em contrapartida as famílias possuem números expressivos como recorrentes das decisões que 

não concederam a internação compulsória. 

Durante o estudo e a montagem das tabelas, verificou-se que o Poder Público (Estado 

e Municípios) é o grande recorrente na decisão que concede a internação compulsória, 

contudo, em nenhum dos processos analisados houve a presença do Poder Público como autor 

da ação de internação compulsória. 

 Não há informações concretas sobre o motivo do Poder Público sempre recorrer 

quando a internação é deferida e apesar de sempre recorrer, não foi autor de nenhuma ação 

para a concessão da internação compulsória. 

Vale destacar que o Ministério Público não possui participação expressiva nesse tipo 

de ação. 

 

2.2. Internação compulsória de dependentes químicos 

 

 Como exposto, a internação compulsória é bastante utilizada para dependentes 

químicos. Esse tipo de internação está prevista na Lei 10.216/01, tendo como principal 

objetivo garantir a saúde física e psicológica dos sujeitos que possuem distúrbios mentais. 

Portanto, os dependentes químicos são internados compulsoriamente com respaldo neste 

diploma legal. 

Estudos mostram que a dependência química está em ascensão no Brasil, sendo um 

problema de saúde pública. Então, conceituar dependência química é complexo, uma vez que 

possui diversas formas de dependência e meios de tratamento. Segundo a Organização 
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Mundial da Saúde, a dependência química em drogas é “um estado psíquico e algumas vezes 

também físico, resultante da interação entre um organismo.”91 

Desse modo, a dependência química é um estado que o sujeito se encontra, ou seja, é 

uma forma de referir aqueles que usam compulsivamente substâncias químicas, além disso 

pode ser considerada uma doença crônica. O dependente químico tem domínio sobre os seus 

atos quando sóbrio, todavia, quando está sem a substância perde o controle, sendo necessário 

um meio de intervenção.92  

O dependente químico é considerado o consumidor de substâncias psicoativas de 

modo compulsivo e rotineiro, fazendo com que sua mente esteja viciada em drogas, pois os 

dependentes em maioria querem consumi-las para acabar ou diminuir o sintoma da ansiedade, 

depressão, medo, ou seja, o dependente usa substâncias psicoativas com objetivo de acabar 

com os sintomas já citados.
93

 

Ressalta-se que existe diferença de dependência e uso terapêutico abusivo, como 

bem explica o autor Antônio Cavalcante: 

 

Este seria o consumo exagerado de uma substância (remédio) para eliminar um 

transtorno ou recuperar uma função orgânica. O objetivo, aqui, situa-se no plano 

terapêutico. Isto é, busca-se o efeito do remédio. Fala-se em farmacomania. 

Entretanto, quando da dependência química, verifica-se a ultrapassagem da 

posologia natural na busca de prazer, evidenciando uma tendência voluptuosa ligada 

ao desejo.94   
 

 

Portanto, o problema com a dependência química atinge a sociedade em geral e, 

principalmente aqueles que tem em seu núcleo familiar uma pessoa dependente química. 

Desse modo, existem inúmeras formas de tratamento para combater tal enfermidade, por 

exemplo: a terapia, grupos de autoajuda, medicamentos, grupos de apoio e internações.  

A internação compulsória é um meio utilizado para tratar de dependentes químicos e 

por isso deve-se partir da premissa que o dependente químico não é portador de doença 

mental. Entretanto, a prática forense amplia a hipótese de internação compulsória para 

                                                
91 SAÚDE, Organização Mundial da. Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 - 

Diretrizes Diagnósticas e de Tratamento para Transtornos Mentais em Cuidados Primários. Rev. Bras. 

Psiquiatr., São Paulo, v. 21, n. 2, 1998; 
92 CALZA, Jaíne. O dependente químico e a internação compulsória: traçando caminhos para a efetivação do 

direito à saúde. 2014. 44 f. Tese (Monografia) - Curso de Direito, Universidade Regional do Noroeste do Estado 

do Rio Grande do Sul, Santa Rosa, 2014. 
93 SAPORI, Luiz Flávio & MEDEIROS, Regina. Crack: um desafio social. Cad. Saúde Pública. Rio de Janeiro. 

v.28 n.2, Fev/2012; 
94

 CAVALCANTE, Antônio Mourão. Drogas: esse barato sai caro: os caminhos da prevenção,3ª ed., Rio de 

Janeiro: Ed. Rosa dos Tempos, 1999, p. 22/23; 



39 

 

 

dependentes químicos, assim confrontando o princípio da legalidade e da dignidade da pessoa 

humana. 
95

 

O juiz Manuel Clistenes de Façanha Gonçalves Titular da Vara da Infância e da 

Adolescência de Fortaleza/CE define de forma exemplar o instituto da internação 

compulsória.  

 

A internação compulsória para dependentes químicos requer uma grande soma de 

esforços do Estado e da sociedade. Há importantes dificuldades a serem superadas. 

Não se trata simplesmente de construir uma clínica, contratar profissionais e 

disponibilizar vagas para doentes. A complexidade é bem maior: há que se pensar 
em um método integrado e inovador, com profissionais de diversasáreas, 

especialmente as de saúde, educação e social; um sistema 

rígido de fiscalização; um programa paralelo voltado para preparar a família do 

paciente a recebê-lo, de modo a contribuir no seu processo de reinserção social. Não 

se pode negar: haverá um alto custo financeiro. Em um país de dimensões 

continentais, população numerosa e graves deficiências, a construção desses 

equipamentos pode vir a custar a supressão de outra meta do governo. A ideia deve 

ser amadurecida e a sociedade precisa estar preparada para tomar essa decisão.96  

 

De tal modo, a internação compulsória não deve ser unicamente o meio assumido para 

tratar pessoas dependentes químicas e como forma de abolir o grave problema que a 

dependência em substâncias psicoativas traz para a sociedade. 

É necessário enfatizar que o art. 9º da Lei 10.216/01 dispõe que a internação 

compulsória só poderá ser concedida em casos determinados pela legislação vigente. Senão 

vejamos: “A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo 

juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à 

salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.”
97

  

O artigo supracitado define a forma como a internação compulsória deve ser deferida, 

tendo como pressuposto básico o princípio da legalidade que está previsto na Constituição 

Federal de 1988. 

Há o Projeto de Lei nº 7663/10 do deputado Osmar Terra do PMDB-RS, que 

estabelece a internação compulsória para dependentes químicos. No entanto, segundo o 

                                                
95 COELHO, Isabel; OLIVEIRA, Maria Helena Barros de. Internação compulsória e crack: um desserviço à 

saúde pública, Saúde Debate, Rio de Janeiro, v. 38, n. 101, p. 359-367, Abr-Jun 2014; 
96 GONÇALVES, Manuel Clistenes de Façanha. Droga! Internar não é prender. Fortaleza, Ed. Arte Visual, 

2013, p. 25/26; 
97 BRASIL. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001.Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 

6 de abril de 2001. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10216.htm> Acesso 

em: 24/08/2018; 



40 

 

 

projeto, esse meio de internação só será realizado quando os métodos extra hospitalares forem 

escassos para ajudar no tratamento dessas pessoas.
98

 

 Há muita discussão sobre a internação compulsória para dependentes químicos. 

Alguns autores, como Dráuzio Varella, defendem que o dependente químico não possui 

discernimento para saber o que é melhor para saúde física e psíquica dele e com isso, a 

internação compulsória é sua oportunidade de recuperação. 
99

 

O autor Luiz Flávio Sapori
100

 também afirma que a internação compulsória para 

dependentes químicos deve ocorrer, mas por tempo determinado e em casos mais graves. Ele 

explica também que é de extrema ingenuidade afirmar que o usuário de crack em estágio 

avançado apenas será internado se manifestar sua vontade.
101

  

 Manuel Clistenes de Façanha Gonçalves explica que esse tipo de internação para os 

dependentes de drogas não pode ser o único meio a ser adotado, mas deveria ser o último 

recurso para o tratamento de dependência química, haja vista que é um procedimento muito 

traumático e doloroso tanto para o indivíduo quanto para seus familiares.
102

 

Além disso, o autor explica que o pedido de internação deve conter um diagnóstico 

objetivo e a indicação do tipo de tratamento adequado que o paciente deve ter. Outrossim, 

Manuel Clistenes apresenta que a internação compulsória para os dependentes é um trabalho 

muito complexo e difícil.
103

  

 

É necessário um trabalho educacional, social e psicológico com a família do 

indivíduo, de modo a prepara-la para receber o paciente após a alta hospitalar. Os 

críticos dessa medida apontam como um dos principais pontos negativos o alto 

índice de recaída do viciado para aqueles que se internam, inclusive por vontade 

própria. Isso é verdadeiro e incontestável. O que se vê é que, mesmo para quem se 

reconhece doente e concorda com o tratamento, os índices de recuperação não são 
satisfatórios. A recaída é um fato para a maioria dos dependentes químicos. Diante 

disso, é de se perguntar: devemos então cruzar os braços? Tal posicionamento é 

                                                
98BRASIL. Projeto de lei 7663/2010. Acrescenta e altera dispositivos à Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, 

para tratar do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, dispor sobre a obrigatoriedade da classificação das 

drogas, introduzir circunstâncias qualificadoras dos crimes previstos nos arts. 33 a 37, definir as condições de 

atenção aos usuários ou dependentes de drogas e dá outras providências. Brasília, Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=483808>. Acesso em: 11 nov. 

2018; 
99VARELLA, Drauzio. Um pouco menos de hipocrisia. Carta Capital. São Paulo, 2011. Disponível em: 

<http://www. cartacapital.com.br/saude/um-pouco-menos-de-hipocrisia>. Acesso em: 15 nov. 2018; 
100 Luis Flávio Sapori é coordenador do Centro de Pesquisas em Segurança Pública da PUC Minas e secretário-

executivo do Instituto Minas pela Paz; 
101 SAPORI, Luiz Flávio; MEDEIROS, Regina. Crack: um desafio social. Cad. Saúde Pública. Rio de Janeiro. 
v.28 n.2, Fev/2012; 
102

 GONÇALVES, Manuel Clistenes de Façanha. Droga! Internar não é prender. Fortaleza: Arte Visual, 

2013, p. 13-26. 
103 Ibidem 
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simplista e vazio de qualquer solução. Aliás é muito cômodo dizer que algo não dará 

certo.104 

 

Logo, alguns autores são contrários a medida de internação compulsória para 

dependentes químicos. O autor Nilo Batista assegura que no início do século XX foi 

estabelecido pela política criminal do Brasil o modelo sanitário para acabar com as drogas no 

país, tal modelo tinha como premissa meios higienistas e internação obrigatória para os 

viciados. Desse modo, ele assevera que a internação compulsória para dependentes químicos 

é a prática higienista na política criminal, isto é, retirar os sujeitos das ruas não como forma de 

tratamento, mas sim como meio de limpeza.
105

 

Ademais, estudiosos que são contrários a esse tipo de internação para dependentes 

químicos afirmam que tal medida fere princípios constitucionais, como da dignidade da 

pessoa humana, da liberdade, da legalidade, entre outros.  De acordo com Dartiu Silveira 

“Não existe respaldo científico sinalizando que o tratamento para dependentes deva ser feito 

preferencialmente em regime de internação. Paradoxalmente, internações mal conduzidas ou 

erroneamente indicadas tendem a gerar consequências negativas.”
106

  

Isabel Coelho e Maria Helena Barros Oliveira afirmam que o instituto da internação 

compulsória para internar dependentes químicos fere princípios constitucionais, pois essas 

pessoas não sofrem de enfermidade mental, mas são viciadas em drogas químicas.
107

 

 

2.3. Princípios e Direitos Fundamentais X Internação Compulsória de dependentes 

químicos 

 

Os princípios e direitos fundamentais estão presentes na nossa Constituição Federal de 

1988, no rol compreendido entre os artigos 5º e 17º. 

Os direitos e princípios constitucionais fundamentais são regras essenciais 

estabelecidas na Carta Magna, que servem de parâmetro para as demais condutas presentes na 

                                                
104 GONÇALVES, Manuel Clistenes de Façanha. Droga! Internar não é prender. Fortaleza: Arte Visual, 2013, 
p. 22; 
105 BATISTA, Nilo. Política criminal com derramamento de sangue. Revista Brasileira de Ciências Criminais. 

São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1997; 
106 SILVEIRA, Dartiu Xavier da. Dependência não se resolve por decreto. Disponível em: 

<http://www.uniad.org.br/index.php?view=article&catid=29%3Adependenciaquimicanoticias&id=9364%3Adev

eserpermitidaainternacaocompulsoriadeviciadosemcrack&format=pdf&option=com_content&Itemid= 94> . 

Acesso em: 15 nov. 2018, n.p; 
107 COELHO, Isabel; OLIVEIRA, Maria Helena Barros de. Internação compulsória e crack: um desserviço à 

saúde pública, Saúde Debate, Rio de Janeiro, v. 38, n. 101, Abr-Jun 2014; 
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legislação brasileira. Os preceitos fundamentais garantem uma sociedade e um ambiente justo 

a todos, sem distinção de gênero, classe social e racial.  

Portanto, o autor Oscar Vilhena Vieira explica que os Direitos Fundamentais são "a 

denominação comumente empregada por constitucionalistas para designar o conjunto de 

direitos da pessoa humana expressa ou implicitamente reconhecidos por uma determinada 

ordem constitucional."
108

 

Wanderlei José dos Reis titular da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões e da 

46ª Zona Eleitoral em Rondonópolis-MT esboça de forma clara sobre o direitos e princípios 

constitucionais: 

  

No Brasil, a Constituição da República de 1988 recebeu o nome de Constituição 

Cidadã ao atribuir aos direitos e garantias individuais do homem o caráter de 

fundamentais – além de serem cláusula pétrea –, situando-os, inclusive, no início do 

texto constitucional, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, entre outros, conforme a leitura do art. 5º, caput, e dos seus 78 

incisos.109  

 

  Percebe-se que a Constituição Federal de 1988 tem um rol extenso sobre direitos e 

princípios fundamentais.  Assim, será abordado no presente capítulo o direito à Liberdade e à 

Saúde, o Princípio da Legalidade e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Tal recorte 

deu-se por serem os princípios e direitos mais discutidos quando o assunto se trata de 

internação compulsória de dependentes químicos. 

 

2.3.1. Direito à Liberdade 

 

O direito à liberdade está elencado no art.5º, caput da Constituição Federal de 1988. O 

referido artigo precifica que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade(...)”
110

  

Ademais, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, em seu art. 2º já 

estabelecia o direito à liberdade do ser humano, ao afirmar que: 

                                                
108 VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos fundamentais: uma leitura da jurisprudência do STF. São Paulo. 

Editora Malheiros, 1999, p. 36; 
109 REIS, Wanderlei José dos. A dignidade da pessoa humana e as internações compulsórias determinadas pelo 

Judiciário. Revista Jurídica da Universidade de Cuiabá e Escola da Magistratura Mato-grossense, Cuiabá, 

v. 5, p.333-341, jan. 2017. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/576-2148-1-

pb.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2018, p.334; 
110 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 

Senado, 1998; 
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Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos 

nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, 

religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 

nascimento, ou qualquer outra condição. 111 

 

Com isso, faz-se necessário entender qual o tipo de liberdade que é tratada no âmbito 

jurídico. De acordo com o doutrinador José Afonso da Silva, o direito fundamental da 

Liberdade deve ser compreendido como: 

 

Liberdade interna (chamada também de liberdade subjetiva, liberdade psicológica ou 

moral e especialmente liberdade de indiferença) é o livrearbítrio, como simples 

manifestação da vontade no mundo interior do homem. Por isso, é chamada 

igualmente liberdade do querer. Significa que a decisão entre duas possibilidades 

opostas pertence, exclusivamente, à vontade do indivíduo; vale dizer, é poder de 
escolha, de opção, entre fins contrários. [...] A questão fundamental, contudo, é 

saber se, feita a escolha, é possível determinar-se em função dela. Isto é, se têm 

condições objetivas para atuar no sentido da escolha feita, e, aí, se põe a questão da 

liberdade externa. Esta, que também é denominada de liberdade objetiva, consiste na 

expressão externa do querer individual, e implica o afastamento de obstáculo ou de 

coações, de modo que o homem possa agir livremente. Por isso é que também se 

fala em liberdade de fazer, “poder fazer tudo o que se quer”112 

 

Além disso, o direito à liberdade tem seu escopo na vida pessoal do indivíduo e na sua 

autonomia da vontade. Entretanto, o direito à liberdade não é algo ilimitado, tendo como 

barreiras penalidades tributárias, penais e civis.
113

  

Assim, a Carta Magna elenca diversas liberdades no decorrer dos incisos do art. 5º, 

uma dessas é a liberdade de ir e vir, que é de extrema importância para o estudo. Essa está 

disposta no inciso XV, do supracitado artigo. Confira- se: Art. 5º, XV: “é livre a locomoção 

no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele 

entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”
114

 

José Afonso da Silva também explica sobre o direito à liberdade de ir e vir. Segundo o 

autor: “poder que todos têm de coordenar e dirigir suas atividades e de dispor de seu tempo, 

como bem lhes parecer, em princípio, cumprindo-lhes, entretanto, respeitar as medidas 

impostas pela lei, no interesse comum, e abster-se de atos lesivos dos direitos de outrem”.
115

    

                                                
111 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Assembleia Geral das Nações Unidas em 

Paris. 10 dez. 1948. Disponível em:< https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.html> . Acesso em: 26 

nov. 2018; 
112 SILVA, Cristian Kiefer da; RIBEIRO, Fernando José Armando. Desafios para a concretização das políticas 

públicas no brasil: a internação compulsória de dependentes químicos sob a ótica da nova ordem 

constitucional. Disponível em: <http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=ec703769ab1025a5>. Acesso em: 11 

nov. 2018, p.231;
113 RITZ, Railana Gomes. A (in) constitucionalidade da medida de internação compulsória do dependente 

químico. 2015. 66 f. Tese (Monografia) - Curso de Direito, Universidade Federal de Rondônia, Cocal, 2015. 
114 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 1998 
115 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 

238; 
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Nesse aspecto, alguns autores consideram que a internação compulsória de 

dependentes químicos é uma medida inconstitucional, posto que fere diretamente o direito à 

liberdade, mais especificamente, o direito de ir e vir e da autonomia da vontade dos sujeitos 

que são viciados em substâncias psicoativas.  

Dartiu Xaxier Silveira explica que a internação compulsória de dependentes químicos 

é uma prática inconstitucional, pois viola o direito fundamental de ir e vir que está garantido 

na Constituição Federal de 1988. O autor explica que: 

 

Não existe respaldo científico sinalizando que o tratamento para dependentes deva 

ser feito preferencialmente em regime de internação. Paradoxalmente, internações 

mal conduzidas ou erroneamente indicadas tendem a gerar consequências 

negativas.116   

 

Desse modo, é preciso entender que o processo de internação compulsória deve 

garantir aos dependentes químicos direitos e garantias fundamentais, em especial o direito à 

liberdade previsto na Carta Magna.  

 

2.3.2. Direito à Saúde 

 

O direito à saúde é fundamental, em que está previsto no art.196 da Constituição 

Federal. O artigo explica: 

 

 “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 

e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.”117   

 

Assim, o artigo supracitado consagra a todos e todas com o direito à saúde ao tratar da 

ordem social, bem como, estabelece que é o Estado que tem o dever de salvaguardar esse 

direito. 

Mesmo o direto à saúde não estando previsto no rol exemplificativo do art. 5º da 

Constituição Federal de 1988, esse direito é fundamental, sendo totalmente ligado ao direito à 

vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

                                                
116 SILVEIRA, Dartiu Xavier da. Dependência não se resolve por decreto. Disponível em: 
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 Desse modo, o Estado deve assegurar o direito supramencionado de forma eficiente, 

ou seja, o Estado tem o dever de efetivar o direito fundamental a saúde de maneira eficaz, 

como bem preconiza o art. 37 da Constituição Federal.
118

 

 Além disso, o art. 2º da Lei 8080/90 estabelece que: “A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício.”
119

 

 Percebe-se que a internação compulsória para dependentes químicos deve ocorrer para 

preservar o direito à saúde do indivíduo, pois a internação será um tratamento para a garantia 

da saúde, da vida e da dignidade da pessoa humana.  

 O julgado abaixo nos mostra como o direito fundamental a saúde é utilizado para 

embasar o processo de internação compulsória. 

 

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SOLIDARIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO. Comprovada a 

necessidade de internação por dependência química, é ser determinada a medida, a 

fim de garantir a segurança do usuário e de seus familiares. O direito à saúde de 

forma gratuita se enquadra como direito e garantia fundamental, sendo dever do 

Estado (artigo 196 da Constituição Federal). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 

EM PROL DO FADEP. O Município é passível de condenação aos honorários 

sucumbenciais em prol do FADEP uma vez que não é atingido pelo instituto da 

confusão. Necessária aplicação do princípio da moderação. DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO E NEGARAM PROVIMENTO AO 
APELO DO ESTADO. (Apelação Cível Nº 70062395470, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 09/04/2015) 

 

 Portanto, a internação compulsória estabelecida na Lei 10.216/01 está sendo utilizada, 

em sua maioria, para dependentes químicos e não para pessoas com comorbidades mentais. 

Por conseguinte, a prática jurídica e os autores mencionados sustentam que tal internação é 

indispensável para os dependentes químicos, pois garantem o direito fundamental à saúde. 

 

2.3.3. Princípio da Legalidade 

 

O princípio da Legalidade está presente na Constituição Federal de 1988 no art.5º, II, o 

referido inciso dispõe que: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei.”
120

 

                                                
118 Ibidem 
119 BRASIL. Lei Nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

Diário Oficial da União. Brasília, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>. 

Acesso em: 14 nov. 2018. 
120 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 1998  
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Nesse mesmo sentido, a Lei 10.216/01 traz em seu art. 9º que: “A internação 

compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que 

levará em conta as condições de segurança do estabelecimento quanto à salvaguarda do 

paciente, dos demais internados e funcionários.”
121

 

A própria Lei 10.216/01 preconiza que a internação compulsória só ocorrerá em casos 

previstos por lei. Contudo, os dependentes químicos estão sendo internados 

compulsoriamente, sem que haja previsão legal, o que ocorre é uma analogia da referida lei 

para internar esses sujeitos. 

Desse modo, muitos autores entendem que a internação compulsória para viciados em 

substâncias químicas é inconstitucional por ferir diretamente o princípio da legalidade, tendo 

em vista que em nosso ordenamento jurídico não há nada que determina a internação para 

esses sujeitos. Ressalta-se que a Lei 11.343/06 (Lei de Drogas) não infere em seu texto 

nenhuma hipótese de internação compulsória para pessoas viciadas em drogas.  

O art. 9º da Lei 10.216/01 deixa claro que a internação só poderá ocorrer em casos 

dispostos na legislação vigente. As autoras Maria Helena e Isabel Coelho afirmam que: 

 

A questão que se põe é: se a lei 10.216/01 foi elaborada para proteger os doentes 

mentais e teve como principal ‘bandeira’ a desospitalização, como se pode, 

racionalmente, explicar a utilização dessa mesma lei para pessoas que não são 

portadoras de doenças mentais e, pior, tornar a internação a regra, contrariando todos 

os onze anos de debates e tramitação desse diploma legal antes citado.122  

 

Portanto, tendo como premissa que a internação compulsória é um meio excepcional, 

fica claro que internar dependentes químicos compulsoriamente sem que haja previsão legal é 

pauta para diversos autores e especialistas em Direito, pois é evidente a violação ao princípio 

da legalidade, que é garantido constitucionalmente. 

 

2.3.4. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 

                                                
121 BRASIL. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001.Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 

6 de abril de 2001. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10216.htm> Acesso 

em: 24 de ago. 2018 
122 COELHO, Isabel; OLIVEIRA, Maria Helena Barros de. Internação compulsória e crack: um desserviço à 

saúde pública. Saúde Debate, Rio de Janeiro, v. 38, n. 101, Abr-Jun 2014, p. 365; 
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O princípio da dignidade da pessoa humana disposto no art.1º, III da Constituição 

Federal está diretamente ligado ao direito fundamental da vida, uma vez que qualquer ser 

humano possui direito a vida digna, além disso, por si só é possuidor de dignidade. 
123

 

Ademais, esse princípio também aparece no art. 1º da Declaração Universal de Diretos 

Humanos. O artigo precifica que “todos os seres humanos nascem livres e iguais 

em dignidade e direitos. Dotados de razão e de consciência devem agir uns para com os outros 

em espírito de fraternidade”
124

  

 Desse modo, compreende-se que o princípio supracitado é essencial para a vida 

humana, pois é inerente a ela. Assim, desobedecer tal princípio é um ponto nevrálgico a 

dignidade da pessoa humana. Logo, qualquer ato que afronte tal princípio é dotado de 

inconstitucionalidade. 

 Nesse viés, muitos autores utilizam o princípio da dignidade da pessoa humana para 

explicar que a internação compulsória para dependes químicos fere diretamente esse 

princípio, sendo então um meio inconstitucional de tratamento.
125

 

  Todavia, diversos autores explicam exatamente o contrário, afirmando que a 

internação compulsória de dependentes químicos deve ser realizada a fim de salvaguardar a 

dignidade da pessoa humana. 
126

  

O autor Luis Flávio Sapori afirma que é necessária a internação compulsória de 

dependentes químicos para assegurar sua vida e a dignidade da pessoa humana. Assim, ele 

explica: 

É chegada a hora de deixarmos as ideologias de lado e encararmos a realidade de 

frente. Faz-se necessário que o Congresso Nacional viabilize as mudanças legais 

necessárias para que o poder público, em parceria com a sociedade civil, possa 

expandir a metodologia de tratamento dos usuários do crack, fortalecendo o 

tratamento ambulatorial e oferecendo a internação, mesmo que compulsória, por 

determinado tempo para os casos mais graves.127 

 

                                                
123 RITZ, Railana Gomes. A (in) constitucionalidade da medida de internação compulsória do dependente 
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nov. 2018; 
125 SILVA, Ana Cristina Ferreira. REFLEXÕES SOBRE A PROPOSTA DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 

DE DEPENDENTES QUÍMICOS. Ciências Sociais Aplicadas em Revista - Projeto Saber Unioeste/mcr, 

Paraná, v. 25, n. 13, p.137-155, jun. 2013. Disponível em: <http://e-
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v.28 n.2, Fev/2012,n.p; 
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Nesse sentido, há também os julgados que afirmam a necessidade da aludida 

internação para dependentes químicos, para que seja garantido o princípio em análise, como é 

o caso de uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Vejamos: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA.DEPENDENTE QUÍMICO. CONCESSÃO DE TUTELA 

ANTECIPADA. CABIMENTO. Admite-se a concessão de tutela antecipada contra 

o estado e demais entes públicos, desde que presentes os requisitos autorizadores da 

medida. Outrossim, o princípio da dignidade humana, além do exame da prova dos 

autos, conduz ao pronto atendimento do pedido inicial. NEGADO SEGUIMENTO 
AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70033591819, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Claudir Fidelis Faccenda, Julgado em 

30/11/2009) 

 

Em contrapartida, há autores que argumentam que a internação compulsória para 

dependentes químicos viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse aspecto, Maria 

Helena e Isabel Coelho elucidam como é nítido a violação desse princípio nessa internação. 

Logo, as autoras exemplificam com casos que ocorreram em São Paulo e no Rio de Janeiro, 

que os sujeitos viciados em drogas foram levados pelas forças das ruas e arrastados para 

lugares completamente sem estruturas. 
128

 

Percebe-se que a internação compulsória para dependentes químicos coloca diversos 

princípios constitucionais a prova e em confronto, em especial o da dignidade da pessoa 

humana. 

Portanto, a proposta de intervenção deve garantir princípios básicos e essenciais à vida 

do viciado, não utilizando da internação com mera forma de higienizar a sociedade, devendo 

assim caminhar em direção às políticas públicas.   

 

2.4. Internação Compulsória de Dependentes Químicos como Política Pública 

 

 Entende-se por política pública ações ou omissões do poder público de modo direto ou 

indireto para salvaguardar direitos sociais e civis da sociedade em geral. Além disso, pode ser 

considerada como estratégia para resolver problemas de uma parcela da sociedade ou para 

promoção desses direitos.
129

 

                                                
128 COELHO, Isabel; OLIVEIRA, Maria Helena Barros de. Internação compulsória e crack: um desserviço à 

saúde pública. Saúde Debate, Rio de Janeiro, V. 38, N. 101, Abr-Jun 2014; 
129 RITZ, Railana Gomes. A (in) constitucionalidade da medida de internação compulsória do dependente 

químico. 2015. 66 f. Tese (Monografia) - Curso de Direito, Universidade Federal de Rondônia, Cocal, 2015 
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 Ao tratar-se de dependência química, o Poder Público brasileiro traçou recentemente 

algumas políticas públicas para diminuir o uso de entorpecentes e para ajudar no tratamento 

de quem sofre dessa enfermidade.   

 O CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) é um exemplo dessas políticas públicas, 

pois é um meio de substituição de tratamento em hospitais psiquiátricos. Desse modo, essa 

instituição precisa estar vinculada a redes de serviços de saúde e de outras redes sociais, tendo 

em vista que só assim conseguirá atender de forma eficiente a complexidade das demandas de 

inclusão daqueles que estão excluídos da sociedade por transtornos mentais.
130

 

 Outrossim, a Lei 11.343/06, que versa sobre as drogas, traz em seu art.1º o programa 

SISNAD (Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas), o qual visa dar atenção a 

essas pessoas, possuindo medidas de prevenção ao uso de sustâncias psicoativa, bem como, 

meios menos traumáticos de tratamento ao usuário e/ou dependente químico, para assim ser 

reinserido na sociedade.
131

 

 O artigo referido elucida que: 

 

Esta Lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; 

prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de 

usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não 

autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes.132 

 

 Além disso, a Lei 10.216/01 é exemplo de política pública para o tratamento de 

doentes mentais, como previsto em seu art.4º, dispondo que: “A internação, em qualquer de 

suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem 

insuficientes.”
133

   

 Entretanto, a realidade jurídica brasileira utiliza a internação compulsória, 

principalmente para dependentes químicos como regra e não como exceção. À vista disso, há 

exemplos dessa prática: o episódio da “Cracolândia” em São Paulo e da “Cracolândia” no Rio 

de Janeiro.  

                                                
130 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde 
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transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 

6 de abril de 2001. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10216.htm> Acesso 

em: 24/08/2018; 
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 O autor Wanderlei José dos Reis explica que as “cracolândias” estão se espalhando 

pelo Brasil, principalmente nos grandes centros. A “cracolândia” é um local onde vende-se 

crack para os usuários e principalmente para os viciados. As pessoas que vivem nesses locais 

deixam toda a sua vida e sua família para viverem em uma área totalmente degradante e sem 

qualquer estrutura para conseguirem sustentar seus vícios. Esses sujeitos são vistos pela 

sociedade como seres humanos irrecuperáveis e como indigentes.
134

 

 A “Cracolândia” do Estado de São Paulo foi alvo de uma ação de policiais militares e 

civis, que teve como objetivo retirar as pessoas a forças das ruas da “cracolândia” para serem 

internadas compulsoriamente. Dessa forma, esse ato foi marcado por grande violência e sem 

qualquer respeito aos direitos fundamentais previsto na Constituição Federal de 1988.
135

 

Portanto, no dia 24/05/2017 (quarta-feira), a Prefeitura de São Paulo no Governo de 

João Dória pediu à justiça de São Paulo para internar compulsoriamente as pessoas que 

viviam pelas ruas da “Cracolândia”.
136

 

Desse modo, o caso da “Cracolândia” do Estado de São Paulo ficou bastante 

conhecido e gerou inúmeras discussões sobre a referida medida, uma vez que a Prefeitura de 

São Paulo sustenta que as condições higiênicas do local estão em estado de calamidade, 

afetando assim a saúde individual e coletiva, já que os dependentes não possuem controle de 

seus atos, ou seja, o poder público está assegurando o direito à saúde e a vida dos cidadãos.
137

 

A Defensoria Pública e o Ministério Público foram contrários a esse pedido da 

prefeitura, alegando que era um pedido amplo e que afrontava diversos princípios 

constitucionais, sobretudo o da legalidade e da dignidade da pessoa humana. Além disso, 

explicam que seria muito discricionária na parte do Poder Público eleger quem deve e quem 

não deve ser internado compulsoriamente. 
138

 

 No entanto, a Prefeitura de São Paulo contesta que essa postura deu-se pois os 

viciados em drogas não possuem mais controle sobre seus atos, sendo então perigosos para a 

                                                
134 REIS, Wanderlei José dos. A dignidade da pessoa humana e as internações compulsórias determinadas pelo 

Judiciário. Revista Jurídica da Universidade de Cuiabá e Escola da Magistratura Mato-grossense, Cuiabá, 

v. 5, p.333-341, jan. 2017. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/576-2148-1-

pb.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2018. 
135 CASAL JUNIOR, Marcelo. Defensoria de SP é contra internação compulsória de usuários de 

drogas. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-mai-25/defensoria-internacao-compulsoria-usuarios-

drogas>. Acesso em: 11 nov. 2018  
136 Ibidem. 
137 PEDROSO, Margarete Gonçalves. Cracolândia: internação compulsória genérica e outras drogas. Carta 

Capital Justificando, São Paulo, Mai/2017; 
138 CASAL JUNIOR, Marcelo. Defensoria de SP é contra internação compulsória de usuários de 

drogas. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-mai-25/defensoria-internacao-compulsoria-usuarios-

drogas>. Acesso em: 11 nov. 2018. 
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sociedade em geral, haja vista que os locais não possuem quaisquer unidade sanitária, 

afetando mais uma vez a coletividade.
139

 

Todavia, questiona-se a atuação do Poder Público nos casos de internação 

compulsória, ou seja, se ele está realmente garantindo o direito à vida e à saúde do sujeito 

internado ou se está mais preocupado com a segurança pública. 

Sob esse prisma, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
140

 diz que:  

 

Quanto às internações compulsórias, embora frequentemente defendidas como 

medidas de saúde e de proteção da vida, própria ou do outro, devem ser alçadas à 

condição de intervenção estatal sobre os indivíduos. Podem resultar em um perigoso 

intervencionismo, ao partir do pressuposto de que as ações sanitárias e assistenciais 

não são capazes de se afirmar, subordinando-as a ditames de ordem externa. 

 

 Tal ocorrência deixa claro que os princípios e garantias constitucionais não estão 

sendo respeitados na internação compulsória de dependentes químicos. Ademais, as políticas 

públicas que servem como forma de tratamentos menos traumáticos e mais humanitários estão 

sendo a exceção, enquanto deveriam ser a regra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
139 Ibidem. 
140 MENTAL, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo Câmara Técnica de Saúde. Cracolândia, 

por diretrizes convergentes. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, São Paulo, v. 15, n. 1, 

p.1-4, Mar.2012; 
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3. CAPÍTULO III – ANÁLISE DO PROCESSO DE INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA 

 

 Para o desenvolvimento do estudo tornou-se necessário analisar o processo de 

internação compulsória. O processo escolhido foi de uma das varas cíveis de uma da comarca 

do interior do Estado do Rio de Janeiro. 

 A escolha de averiguar o processo judicial foi para compreender quais são os passos 

para ter concedida a internação compulsória e observar como eram construídas as 

argumentações e manifestações da autora do processo, do Poder Público (estado e/ou 

município), do Ministério Público, dos profissionais da saúde mental e do magistrado. 

 Nesse contexto, foi realizado o estudo de um processo eletrônico de uma das varas 

cíveis da comarca do interior do estado do Rio de Janeiro que versava sobre a ação de 

internação compulsória. 

 O caso analisado é acerca do pedido de internação compulsória de uma mulher com 

transtornos mentais e dependente química da substância crack, vivendo nas ruas da cidade. No 

decorrer do processo houve diversos embates entre o Munícipio e a autora sobre a referida 

internação, como será exposto a seguir. 

Ao consultar os autos, a observa-se a petição inicial, que foi formulada pela 

Defensoria Pública da Comarca. O pedido de internação foi feito pela curadora e filha da 

autora. 

Começam então a serem expostos os fatos que justificam a internação. Inicialmente é 

narrado que a autora é portadora de transtornos mentais e dependência química, vivendo 

praticamente nas ruas da cidade em que vive. 

Os relatos expostos na petição inicial procuram mostrar como as atitudes da autora, em 

razão de sua dependência química, podem ser perigosas para ela própria e para seus 

familiares. 

Segundo as informações constantes na petição, a dependência química leva a paciente 

a circular por áreas do tráfico de drogas controladas por diferentes facções criminosas, 

expondo a autora a um perigo maior ainda devido as dívidas que contrai por causa do seu 

consumo de drogas, sofrendo diversas ameaças de morte.  

Como comprovação da afirmação feita pela curadora, foi acostado nos autos laudo 

médico, afirmando que a autora é portadora do transtorno psiquiátrico CID F29, em que faz 

uso constante de substâncias entorpecentes, encontrando-se em estado de extrema 

vulnerabilidade, sendo recomendada a internação para seu tratamento. 
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A filha da autora alega não ter recursos financeiros e psicológicos para ajudar a mãe e 

afirma que a única forma pela qual conseguiria ajudá-la seria por meio do ajuizamento da 

ação requerendo a sua internação. 

A curadora da autora através da Defensoria Pública afirma que tentou por diversas 

vezes obter serviço público adequado para o tratamento de sua mãe, mas não obteve êxito 

algum, tendo como uma última alternativa a abertura do processo. 

Depois de expostos os fatos que levavam a autora a requer que o Município, réu da 

ação, concedesse a internação, foram elencados os fundamentos que provavam o seu direito. 

O principal fundamento sob o qual se baseia o pedido é o direito fundamental à saúde 

elencado no art. 196 da Constituição Federal de 1988, que assegura a todos os indivíduos o 

direito à saúde e intitula ao Estado o dever de prestá-la positivamente. 

Por fim, foi feito o pedido de tutela de urgência, requerendo que fosse determinado ao 

réu o fornecimento de unidade equipada com profissionais para prestar o primeiro 

atendimento a autora e posteriormente transportá-la para uma unidade de saúde capacitada 

para o tratamento da dependência química e do transtorno psiquiátrico, sob pena de multa. 

Depois da petição inicial protocolada, os autos foram remetidos ao juiz de uma das 

Varas Cíveis da Comarca que por meio de despacho determinou que os autos fossem 

remetidos ao Ministério Público da Comarca, para que se manifestassem, tendo em vista que 

se tratava de internação compulsória de uma pessoa absolutamente dependente química.  

 Os autos foram então remetidos ao Ministério Público, que não se opôs ao deferimento 

da liminar pleiteada. Vale ressaltar que o Ministério Público não tem grande participação no 

referido processo, tendo apresentado sua petição bastante genérica. Posteriormente, a decisão 

foi proferida concedendo a tutela de urgência, em que determinou-se que o Município 

cumprisse com o determinado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária 

de R$500,00. 

 Depois de intimado da decisão que concedeu a tutela de urgência, o Município 

manifestou-se nos autos, requerendo a juntada de documentos que comprovassem a promoção 

de medidas administrativas, visando, então, a internação da autora. O Município alega que 

não conseguiria cumprir com sua obrigação no prazo de 48 horas, requerendo a 

reconsideração da decisão judicial proferida, pedido esse que foi negado pelo magistrado.  

 Alguns dias depois da decisão que negou o pedido de reconsideração, foi informado 

pela curadora da autora que o réu entrou em contato com ela, na intenção de cumprir a 

decisão que concedia a tutela de urgência, mas que o cumprimento se daria no sentido de 

internar a autora na clínica em uma cidade no interior de São Paulo.  
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 Porém, foi alegado pela própria curadora, respaldada por laudo médico, que a clínica 

não era adequada para o tratamento de que a curatelada necessitava, visto que é especializada 

em tratar dependência química, sem oferecer tratamentos para os distúrbios psiquiátricos que 

a autora possui. 

A curadora salientou também que a presença da família durante o tratamento seria 

impossível, tendo em vista à distância entre a cidade da autora onde reside sua família. Por 

sua vez, a clínica terapêutica que está localizada no estado de São Paulo destacou que como se 

trata de dependência química, a presença da família seria essencial no tratamento.  

 Além dos argumentos explicitados pela curadora para que a internação não fosse feita 

na clínica oferecida pela parte ré, apontou que uma determinada clínica, localizada na cidade 

do Rio de Janeiro/RJ, já havia sido utilizada pelo Município em outros casos semelhantes, 

requerendo, então, que fosse determinada a internação da curatelada na clínica mencionada, 

tendo em vista que além da localização, a clínica é especializada em transtornos mentais. 

Em resposta ao requerimento da curadora, o magistrado se posicionou no processo no 

sentido de não ver necessidade de mudança de clínica pata o tratamento da autora nos 

seguintes termos: 

 

Indefiro o requerido à f. 102, haja vista que a escolha da instituição a ser contratada 

para o cumprimento da tutela provisória outrora deferida é ato administrativo 

discricionário insuscetível de controle juridicional, não havendo prova, outrossim, 

de que a instituição eleita pelo Poder Público é inadequada para o tratamento da 

autora. Saliente-se que sequer é objeto do pedido formulado que a internação ocorra 

em determinado local, estado da federação ou região geográfica, por ausência de 

especificação na petição inicial. Quanto ao requerimento de que o Município seja 

compelido a custear a presença da família ao lado da autora, determino a 
apresentação de laudo do profissional responsável pelo seu tratamento no qual se 

consigne, caso existente, a indicação de acompanhamento pela curadora de acordo 

com o projeto terapêutico a ser executado. 

 

 O Ministério Público também se posicionou no processo no sentido de não ver 

necessidade de mudança de clínica pata o tratamento da autora: 

 

Por outro lado, com a devida vênia, não se vislumbra nos autos qualquer 

comprovação de que a entidade contratada pela comuna seja incapaz de prestar o 

serviço necessário à avaliação e tratamento da incapaz. Assim, em homenagem ao 

princípio da economicidade, considerando a informação de que o custo da entidade 

indicada pela autora era infinitamente maior, opina o parquet no sentido de que seja 

autorizado o cumprimento da liminar nos termos oferecidos pela urbe. 

 

No processo há laudo médico, sendo esse bem específico, trazendo os pontos 

pertinentes da doença e dependência da autora, bem como o modelo de tratamento adequado. 

Sendo, portanto, diferente do que o Município se prestou a realizar. O laudo referido foi 
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apresentado pela Defensoria Pública, que atua pelos interesses da autora por meio de uma 

petição simples de juntada, realizado por uma médica psiquiátrica particular da cidade onde 

corre o processo.  

Houve manifestação por parte de psicólogos de forma clara da realidade e da situação 

mental da autora, sendo que houve pedido de prorrogação do tratamento. O laudo psicológico 

afirma que a autora precisa urgentemente de tratamentos psicoterápicos em clínica 

especializada, uma vez que possui quadro de dependência química grave e na última consulta, 

mostrava-se bastante agitada, magra e com pensamentos delirantes.  

A autora do processo foi internada na Clínica Terapêutica X, no interior de São Paulo, 

por meio de uma decisão judicial no decorrer do processo. 

Destaca-se que não houve demora na internação da paciente desde a entrada com o 

processo. A filha da autora foi informada por funcionários da clínica que a autora não foi 

atendida por psiquiatras, o que é imprescindível para o reestabelecimento de sua saúde.  

Portanto, não há laudos de psiquiatras realizados na Clínica Terapêutica X no presente 

feito. O que há no processo é um parecer psicológico realizado pela psicóloga da clínica que 

afirma que a paciente ainda apresenta quadro de grande ansiedade e padrões de mentiras para 

obter o sentimento de vitimização frente aos demais residentes. O parecer ainda apresenta a 

necessidade de continuação do tratamento da paciente na clínica. 

Constata-se que o parecer psicológico foi feito em dois parágrafos, sendo bem sucinto.  

É importante frisar que o laudo médico é diferente do parecer psicológico, pois o 

laudo médico foi feito por uma médica psiquiátrica particular na cidade onde corre o processo 

e o parecer psicológico foi realizado por uma psicóloga da clínica de São Paulo onde a autora 

está internada. 

Um fato importante a ser destacado é que a curadora informou nos autos que foi 

cobrada dos valores referentes à internação de sua genitora e de medicamentos utilizados no 

tratamento, já que o Município atrasa com os pagamentos da clínica que a autora está 

internada. 

Além disso, informou a curadora que o Município não estava sequer custeando os 

medicamentos necessários, embora tenha indicado que os medicamentos estão incluídos no 

contrato de prestação de serviços firmado com a clínica responsável pela internação.  

Sendo assim, a curadora da autora por meio da Defensoria Pública do Estado do Rio 

de Janeiro requereu a intimação da clínica para esclarecer os atrasos de pagamento por parte 

do Município que atua como réu no processo e sobre o acompanhamento psiquiátrico. 
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Com o pedido realizado pela curadora por meio da Defensoria Pública do Estado do 

Rio de Janeiro, a clínica que a autora encontra-se internada foi oficiada e em resposta ao 

ofício afirmou que há pagamentos em aberto e que estava sendo impossível trabalhar com o 

Município réu, solicitando, ainda, a penhora online nas contas do Município, no valor total do 

tratamento ou as duas notas em atraso. 

O Município por meio da Procuradoria Municipal peticionou o processo a fim de 

comprovar o adimplemento de sua obrigação perante a Clínica que a Curatelada se encontra 

internada, em relação às parcelas vencidas em maio e junho de 2018, juntando os 

comprovantes de pagamento. Além disso, juntou ao processo o prontuário da curatelada. 

 A clínica relata nesse prontuário que a paciente tem acompanhamento com a 

psiquiátrica de 02 (dois) em 02 (dois) meses, afirmando que em nenhum momento foi 

interrompido o tratamento da paciente por falta de medicamento ou de pagamento. 

Logo após, à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que cuida dos interesses 

da autora, peticionou requerendo a prorrogação do contrato de internação da paciente, 

considerando os motivos dados pela clínica: “A Paciente no momento apresenta 

comportamento instável, ansiedade presente, consciente de sua morbidade. Não possui 

autonomia para residir sozinha.”  

Ademais, à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro informou que o contrato 

de internação está vencido desde o dia 24 de Julho de 2018, requerendo a sua prorrogação até 

24 de Outubro de 2018. 

Posterior a referida petição, o juiz intimou o munícipio no prazo 05 (cinco) dias para 

se manifestar sobre o pedido da Defensoria acima exposto. Certificou-se que no processo que 

a Prefeitura Municipal foi tacitamente intimada pelo portal em 09/10/2018, na forma prevista 

no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006. 

Sem a resposta do munícipio sobre a prorrogação do contrato de internação da autora, 

o magistrado responsável pelo processo despachou da seguinte forma: 

 

Remeta-se e-mail com urgência à Clínica XXX a fim de que informe, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, se houve prorrogação pelo Município de Macaé do contrato 

firmado com a clínica, referente ao tratamento da paciente: Creonice das Dores dos 

Santos, bem como se há pendente de pagamento, alguma fatura. 

 

Assim, a clínica que cuida da saúde física e mental da autora esclarece por meio do e-

mail que o contrato foi prorrogado por mais 06 (seis) meses, do período do dia 15/10/2018 a 

15/04/2019 e ainda infere que depois de muita insistência, conseguiram receber os meses 

vencidos.  
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Além disso, a clínica informa que o Prefeitura do Município informou que pagará de 

forma mensal os 06 (seis) meses desse novo contrato.  

A clínica, nesse e-mail, pede ajuda ao magistrado informando que trabalhar com  

 Município supracitado é difícil, pois há um atraso com pagamentos, de até 90 (noventa) dias 

para efetuar o pagamento da primeira parcela, o que deixa a clínica com poucos recursos para 

tratar os pacientes.   

Desse modo, o juiz intimou as partes do processo para tomarem ciência do e-mail da 

clínica que a autora da ação está internada. 

No decorrer do processo, mais precisamente no dia 29 de outubro de 2018, o 

Município entrou com recurso de Agravo de Instrumento em face da autora que é 

representada pela Defensoria Pública Estadual. No entanto, não há nos autos o teor desse 

recurso, uma vez que esse ainda não foi apreciado pela Primeira Câmara Cível. 

 Destaca-se que o processo foi analisado até 12 de novembro de 2018. Assim, até o 

presente momento o processo encontra-se na última situação narrada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Movimento Nacional da Luta Antimanicomial teve seu marco inicial na década de 

1970, baseado nos debates sobre os meios utilizados na assistência psiquiátrica de pessoas 

com problemas mentais que se encontravam nos manicômios brasileiros.
141

 

Percebe-se que é um movimento vasto, tendo o lema de garantir os direitos humanos e 

de reformar o auxílio psiquiátrico no Brasil, para assim ter um melhor modelo de atendimento 

ao cuidar do doente mental. 

A lei 10.216 foi aprovada em 2001, depois de catorze anos tramitando no Congresso 

Nacional e foi um marco na história da saúde mental. A lei em seu texto disciplina a Reforma 

Psiquiátrica brasileira, dispondo sobre os direitos das pessoas que são acometidas por 

transtornos mentais. 

Em se tratando da análise da Lei 10.216/01 o foco do estudo foi na internação 

compulsória. Com as análises dos dados colhidos realizados pelo projeto de pesquisa: “Poder 

Judiciário e internação compulsória: um mapeamento das decisões do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro” percebeu-se que essa internação é aplicada em maioria a 

dependentes químicos, principalmente usuários de drogas. 

Nessa linha, há diversas discussões sobre o tema, pois o dependente químico não é por 

si só um doente mental, assim, a aplicação dessa lei para fundamentar a internação de 

dependentes químico confronta diversos princípios e garantias fundamentais, em especial da 

dignidade da pessoa humana, da liberdade do indivíduo e do direito à saúde. 

Desse modo, é possível observar que discutir esse tipo de internação é extremamente 

complexo, tendo em vista o confronto de princípios constitucionais. Assim, tal internação 

deveria ocorrer de modo excepcional e à luz da autonomia de escolha do paciente, por ser um 

dos objetivos da Reforma Psiquiátrica e também por estar presente nos princípios da Bioética. 

Além disso, o caso concreto analisado nos levou a compreender que há falhas nas 

manifestações de psicólogos, assistentes sociais e de psiquiatras, pois seus laudos são 

extremamente genéricos, sem de fato detalhar o problema em questão. O mesmo ocorre com 

as petições do Poder Público que utilizam de argumentos genéricos para requerer o 

indeferimento da internação compulsória para a paciente. 

Nesse contexto, a internação compulsória, em especial a de dependentes químicos, 

deverá ocorrer em último caso, alguns estudiosos começaram a analisar qual era a forma 

                                                
141CORREIA, Ludmila Cerqueira. O movimento antimanicomial: movimento social de luta. Prima Facie - 

Direito, História e Política, Paraíba, v. 5, n. 8, p.84/85, jan./jun. 2006. 
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eficaz de substituir os tratamentos utilizados nos manicômios. Dessa forma, surgiu o CAPS 

(Centro de Atenção Psicossocial), as oficinas de arte e próprias intervenções nos postos de 

saúde.
142

 

O CAPS pode ser compreendido como um serviço comunitário e aberto, que visa 

ajudar a saúde psíquica dos usuários que possuem transtorno mental em geral bem como os 

usuários de entorpecentes.
143

 

Esse instituto vem sendo utilizado como a primeira etapa para o tratamento dos 

viciados em entorpecentes e de doentes mentais. No entanto, esses centros dispõem de 

diversas deficiências, visto que possui grande volume de demanda e em contrapartida o  

Estado sucateia esses institutos, não realizando políticas públicas necessárias e eficientes, 

tornando-os sem qualquer estrutura.
144

 

Portanto, percebe-se que a internação compulsória de dependentes químico não está 

sendo utilizada de forma excepcional e fere diversos princípios constitucionais, pois ao aplicar 

a Lei 10.216/2001 para fundamentar uma decisão de deferimento dessa internação equipara o 

dependente químico ao doente mental, sem qualquer contextualização da realidade social do 

paciente.
145

  

A internação compulsória não deve ser uma saída individual e autoritária que a prática 

jurídica está adotando, pois além de ferir diretamente o direito de ir e vir e de autonomia, 

coloca a questão de drogas como meio individualizado de resolver tal problema.
146

  

A questão das drogas na sociedade brasileira vai muito além de uma internação dotada 

de inconstitucionalidade, sendo um problema complexo que deve ser resolvido com políticas 

públicas de qualidade e não com formas higienistas, como a internação compulsória para 

dependentes químicos. 

 

  

                                                
142VOZES da Voz. Brasil: Rafaela Uchôa, 2013. P&B. 
143 ROUSSELET, Felipe. Dependencia quimica: internação é solução? Revista Fórum. 2013. Disponível em: 

<https://www.revistaforum.com.br/digital/126/internacao-e-solucao/>. Acesso em 20 de nov.2018; 
144Ibidem 
145 COELHO, Isabel; OLIVEIRA, Maria Helena Barros de. Internação compulsória e crack: um desserviço à 

saúde pública. Saúde Debate, Rio de Janeiro, v. 38, n. 101, Abr-Jun 2014; 
146 Ibidem. 
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