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RESUMO 

 

Investiga-se, nesta monografia, a tutela jurídica para os casos de internação 

compulsória de dependentes químicos anteriores e posteriores à edição da lei nº 

13.146/15. Apresentou-se a problemática da dependência química e a proteção do 

usuário quanto aos direitos da personalidade. Demonstrou-se a introdução do 

Estatuto da pessoa com deficiência e a suas repercussões no direito brasileiro, 

especialmente no que tange à capacidade civil. Promoveu-se o cotejo entre os 

argumentos favoráveis e contrários a essa modalidade de internação, bem como 

entre os princípios do direito inerentes a cada posição ideológica. Com isso, 

depreendeu-se que não existe solução rápida, fácil e incontroversa para uma 

questão demasiadamente severa e complexa que é a dependência química, mas 

que o Estado deve continuar agindo para fazer frente à problemática, sempre 

visando à promoção dos direitos e garantias fundamentais. Inferiu-se, também, que 

o Estatuto em comento não trouxe, expressamente, menção à internação 

compulsória, criando, na verdade, um verdadeiro embaraço legislativo à medida que 

não se permite concluir pela recepção ou não dessa modalidade de internação. 

Desta forma, o legislador não só se omitiu quanto à validade do instituto, mas 

também desperdiçou uma excelente oportunidade de instituí-lo de maneira mais 

satisfatória, levando-se em conta as críticas a ele elaboradas desde as primeiras 

ações governamentais.  

 

 

Palavras-chave: Dependência química. Estatuto da pessoa com deficiência. 

Internação compulsória. 



 

 

RESUMEN 

 

Se investiga en esta tesis, la protección legal para los casos de hospitalización 

obligatoria de drogadictos antes y después de la creación de la Ley N ° 13.146 / 15. 

Se Presentó el problema de la adicción a las drogas y la protección de los usuarios 

en relación a los derechos de la personalidad. Se demostró la introducción del 

Estatuto de la persona con deficiencia y su impacto en la legislación brasileña, 

especialmente en lo que respecta a la capacidad jurídica. Dando a mostrar la 

comparación entre los argumentos a favor y en contra de este tipo de admisión, así 

como entre los principios legales inherentes a cada posición ideológica. Por lo tanto, 

se supuso que no existe una solución rápida, fácil y sin controversias de puntos de 

un problema grave y complejo de la adicción a las drogas, sino que el Estado debe 

seguir actuando para abordar el problema, siempre tratando de promover los 

derechos y garantías fundamentales. Inferida, también, la ley en cuestión no hizo 

mención acerca de la hospitalización obligatoria, creando, de hecho, una verdadera 

vergüenza legislativa que no se sugiere para recibir o no este modo de admisión. 

Por lo tanto, el legislador no sólo omite la validez del instituto, sino también 

desperdició una excelente oportunidad para establecer de una manera más 

satisfactoria la hospitalización obligatoria, teniendo en cuenta las críticas que se 

formularon desde la primera acción de gobierno. 

 

Palabras-clave: Dependencia química. Estatuto de la persona con deficiencia. la 

hospitalización obligatoria. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O uso de drogas, principalmente as ilícitas, tem se elevado de forma 

assustadora, nas últimas décadas, no Brasil e no mundo. Em todo o país surgem 

novos locais de venda e de consumo de drogas, a exemplo das famosas 

―cracolândias‖. Não se trata apenas de um problema social, mas também de saúde e 

de segurança pública, evolvendo diversas instâncias que não se relacionam 

somente ao usuário. 

A droga permeia os vários extratos sociais, sendo oriunda de diversas 

causas. É certo que existe um fator de risco superior para certos grupos, seja pela 

facilidade maior de acesso ou pelas dificuldades advindas da baixa renda e de 

famílias desestruturadas. No entanto, é evidente que a problemática em comento é 

bastante democrática, o que exige uma atenção especial do Estado. 

Ao longo da história, muitas foram as formas de enfrentamento da droga e 

de tratamento dos usuários. Anteriormente, o dependente químico que adquiria, pelo 

uso da droga, deficiência mental sofria internação psiquiátrica em manicômios. 

Somente após a evolução da legislação, principalmente da ideologia por traz dela, 

que se passou à internação voluntária, internação involuntária e internação 

compulsória em unidades de tratamento. 

As consequências de uma sociedade tomada pela droga repercutem em 

todas as classes sociais, colidindo com princípios constitucionais como a dignidade 

da pessoa humana, o direito à saúde e o direito à vida. Nesse contexto, cabe ao 

Estado adotar medidas para, não somente, conter o avanço da droga, mas também, 

para reduzir os seus malefícios sobre a sociedade como um todo.  

Foi então que se começou a implantar a internação compulsória daqueles 

adictos que se encontrassem nas ruas, sob as condições já mencionadas, mediante 

interpretação da Lei nº 10.216/01. Houve um grande debate composto por diversos 

especialistas e pela população em geral que volta a tona, com a introdução da Lei nº 

13.146/15.  

Esta monografia tem por objetivo analisar a tutela jurídica para os casos 

de internação compulsória de dependentes químicos anteriores e posteriores à 

edição da Lei nº 13.146/15. Para isso, proceder-se-á, no primeiro capítulo, a um 

estudo dos direitos da personalidade, se eles atuam na proteção do dependente 

químico, que se encontra nessa situação degradante, e, em caso afirmativo, por 
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meio de que isso se efetua. 

Em seguida, no segundo capítulo, explanar-se-á o fundamento 

dessa lei, também denominada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

demonstrando-se as alterações promovidas por esta no Código Civil, com 

ênfase na modificação da incapacidade jurídica e na fundação do instituto da 

tomada de decisão apoiada. 

Por derradeiro, o terceiro capítulo tratará da internação compulsória: 

o que é, qual o procedimento utilizado para operacionalizá-lo, quais as 

controvérsias dessa medida e o que o Estatuto da Pessoa com Deficiência 

estabelece a esse respeito. Durante esse processo, haverá uma analise dos 

meios de internação, bem como o cotejo entre os princípios jurídicos 

empregados na defesa e na contestação à internação compulsória.  

A internação compulsória do dependente químico é um tema muito 

polêmico, de fato. Diversos são os entendimentos por trás das alterações 

nesse instituto, fazendo com que o trabalho científico sob esse enfoque seja de 

suma importância para a comunidade acadêmica e para a sociedade em geral. 
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2. OS DIREITOS DA PERSONALIDADE E A PROTEÇÃO DO DEPENDENTE 

QUÍMICO 

 

Atualmente, lida-se quase que diariamente com uma grande carga 

de informações sobre as substâncias entorpecentes, ou mesmo de notícias 

relacionadas a elas, o que não acontecia há algumas décadas. Isso ocorre 

porque o problema das drogas atingiu um patamar muito elevado, causando 

sequelas de diversas formas, chegando a ser denominada, por muitos, como ―o 

mal do século‖. 

Não há uma explicação razoável que justifique o fato de um 

indivíduo usar pela primeira vez alguma droga, mesmo sabendo que esta pode 

acarretar grandes riscos à saúde ou ainda a dependência química. No entanto, 

o que se sabe é que o seu fácil acesso, o desequilíbrio familiar e as 

dificuldades financeiras e emocionais são fortes fatores que muitas vezes 

induzem ao seu uso e, consequentemente à sua submissão.  

Após o primeiro uso, o indivíduo sente a necessidade de estar sob o 

efeito do entorpecente novamente, fazendo com que aquele haja uma nova 

procura, em doses cada vez maiores e em intervalo de tempo gradualmente 

menores. Uma vez dependente químico, o usuário vai perdendo sua 

consciência e seus valores, vivendo somente em prol da droga e tendo atitudes 

que não teria normalmente.  

É nesse contexto que muitos indivíduos perdem seus bens, 

empregos, e são abandonados pela família que não suporta mais conviver com 

uma pessoa desestabilizada, agressiva, em muitos casos, um verdadeiro 

estranho, se comparado ao que era antes da droga. Já entregue ao vício e ao 

processo, por ele desencadeado, de autodestruição, o adicto acaba indo para 

as ruas, onde pode ser encontrado sob as situações mais degradantes. 

Eles passam fome, sede, frio, não tem suas necessidades básicas 

atendidas e muitos dos que lá se encontram ainda exercem alguma atividade 

de rua, enquanto outros roubam ou se prostituem, para sustentar o vício. 

Dessa forma, o problema que era, inicialmente, ―somente do indivíduo‖, retorna 

para a família e para a sociedade, finalizando-se o ciclo. 

Diante desse cenário de abandono e de falta de dignidade apontado 

acima, questiona-se a remanescência dos direitos fundamentais e da 
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personalidade como salvaguarda dos interesses do sujeito viciado em tóxicos. 

Cumpre destacar, neste caso específico, a sua existência ou não e, em 

hipótese afirmativa, pormenorizá-los com os respectivos fundamentos legais. 

 

2.1 A Dependência Química 

 

Em outros momentos históricos, a dependência química era tida 

como uma espécie de desvio de caráter que afetava aquelas pessoas com 

dificuldades de se relacionar. Entretanto, ao passar à análise de outros fatores, 

quais sejam: fatores biológicos, sociais e culturais do homem em sociedade, 

percebeu-se que esse conceito era demasiadamente falho. Na 

contemporaneidade, depreende-se que tal problemática não se trata apenas de 

uma questão de escolha, fruto da razão ou da moralidade do indivíduo. 

A dependência química está prevista entre os transtornos 

psiquiátricos e é caracterizada como uma doença crônica que pode ser 

diagnosticada e tratada como doença e como problema social, 

concomitantemente (OMS, 2001). Ela abrange o uso de qualquer droga capaz 

de alterar o comportamento e de causar dependência, as chamadas 

substâncias psicoativas, SPA, tais como o álcool, a maconha, a cocaína e o 

crack, dentre outras. 

Vários são os sintomas causados por essas substâncias: forte 

desejo, até mesmo compulsão, para consumir a droga; tolerância às doses 

utilizadas, que precisam ser cada vez maiores para a obtenção da mesma 

satisfação; abdicação progressiva da vida em geral em prol do uso de 

entorpecentes; a mudança de comportamento e, por fim, a síndrome de 

abstinência pela redução ou cessação do seu uso. 

Em geral, os danos neurológicos e cognitivos causados por essas 

substâncias são irreversíveis e progressivos, passando desapercebidos pelo 

usuário. Além disso, os danos físicos e sociais impulsionam o dependente 

ainda mais, à medida que são constatados por este, para a busca incessante 

pela droga e seus efeitos (SILVA, 2000). 

A dependência química acarreta uma síndrome constituída por uma 

série de fenômenos comportamentais, fisiológicos e cognitivos que 

transfiguram os valores morais e sociais do indivíduo, repercutindo, destarte, 
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de forma muito gravosa, nos relacionamentos e no âmbito familiar deste. Sem 

o devido tratamento este quadro tende a se agravar cada vez mais, produzindo 

a autodestruição do dependente nas mais diversas esferas da sua vida. 

Para haver o embate adequado à questão, é preciso conciliar várias 

frentes de tratamento: a prevenção, o tratamento propriamente dito e a 

reinserção do indivíduo na sociedade. Desta forma, há necessidade de 

superação do rótulo ―dependente químico‖, ou pior, ―drogado‖, para 

compreender que, antes de tudo, eles são seres humanos, cidadãos, que, por 

diferentes causas orgânicas, psíquicas, sociais e econômicas, envolveram-se 

com a questão da drogadição e da dependência química. Eles precisam, de 

fato, ser respeitados em sua integralidade humana e, mais que isso, 

necessitam de amparo social e familiar. 

A complexidade do tratamento requer múltiplas abordagens 

terapêuticas, visto que a dependência química é um fenômeno extremamente 

relevante quando se trata de saúde pública (SILVA, 2001). Vários estudos 

demonstram que ela afeta não só o usuário, mas também a sua família como 

um todo e que o sucesso do tratamento está intimamente relacionado à 

intervenção familiar adequada (CARR, 2004). 

Logo, o foco da atuação deve ser o usuário e seus familiares, ou 

seja, dependente e co-dependentes, os verdadeiros sujeitos do processo de 

tratamento e não apenas o objeto deste. A terapia familiar é inserida neste 

contexto, intervindo em famílias em plena crise. 

No entanto, a convivência do usuário com os familiares é 

extremamente afetada a medida que a dependência química se instala e se 

desenvolve. Estudos feitos com esposas de dependentes de álcool revelam 

que estas possuem uma vida sofrida por conta da resignação e de sacrifícios 

relacionadas à dependência, em conjunto com sentimentos de frustração, 

solidão e tristezas, devido à insuficiência da relação de pai e de esposo no 

âmbito familiar (TOBO & ZAGO, 2005). Ainda nesse sentido, Tempier (2006) 

verificou que estas esposas também denotavam indícios de depressão, 

ansiedade, agressividade, além de prejuízos cognitivos como evidência do alto 

estresse psicológico sofrido. 

O tratamento se baseia na cessação do uso da droga e na 

manutenção do estado de abstinência. O progresso na terapia decorre da força 
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de vontade do paciente e pode ser realizado em diversos ambientes, tais como 

hospitais especializados, clínicas e comunidades terapêuticas, com destaque 

para essa última. 

As comunidades terapêuticas são instituições que atendem o 

dependente químico, com orientação técnica ou profissional, em ambiente não 

hospitalar, tendo por principal artifício terapêutico a convivência e troca de 

experiências entre os outros dependentes químicos tratados no local. Tais 

entidades surgiram nas últimas décadas, antes mesmo da instauração de 

qualquer política pública direcionada aos dependentes químicos no país. Elas 

se disseminaram, preenchendo os espaços deixados pela grande demanda e 

pela severa carência de projetos e programas de caráter público que 

proporcionassem um atendimento aos dependentes de substâncias psicoativas 

(SPA) que necessitavam e ansiavam por tratamento. 

O processo de recuperação envolve diversos fatores tais como 

reabilitação, reaprendizagem e restabelecimento de um modo de vida 

sustentável do ponto de vista social. Todos tem as mesmas metas a cumprir e 

a recuperação ainda envolve um trabalho de auto conhecimento dos pacientes. 

Diante do panorama de violência, crime organizado e destruição das 

famílias em decorrência da droga, no Brasil e no mundo, que afeta cidadãos de 

todas as classes sociais e de uma faixa etária cada vez mais precoce, 

necessário se faz pensar em medidas mais efetivas no combate às drogas e à 

dependência química. 

 

2.2 Os Direitos da Personalidade 

 

Os direitos da personalidade são prerrogativas individuais, direitos 

inerentes à pessoa humana, não sendo, a priori, objeto de comércio. Foram 

paulatinamente reconhecidos pela sociedade e incorporados pelo ordenamento 

jurídico, adquirindo a devida proteção legal. Destacam-se, dentre outros, o 

direito à vida, à liberdade, ao nome, ao próprio corpo, à imagem e à honra 

(PEREIRA, 2007). 

 A expressão ―direitos da personalidade‖ foi consagrada pela 

legislação nacional e pela doutrina. No entanto, há, na doutrina alienígena, a 

utilização de outras expressões, tais como ―direitos subjetivos essenciais‖, 
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―direitos sobre a própria pessoa‖, ―direitos fundamentais da pessoa‖ e ―direitos 

personalíssimos‖. (GAGLIANO, 2008) 

Ainda que já houvesse a preocupação com o respeito aos direitos 

inerentes ao indivíduo, desde a antiguidade, o reconhecimento dos direitos da 

personalidade como categoria de direito subjetivo é relativamente recente, 

como reflexo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789 e 

de 1948, das Nações Unidas, bem como da Convenção Europeia de 1950. No 

que tange ao direito privado, sua evolução tem-se apresentado lenta. No Brasil, 

têm sido tutelados em leis especiais e principalmente na jurisprudência, a quem 

coube a tarefa de desenvolver a proteção à intimidade do ser humano, sua 

imagem, seu nome, seu corpo e sua dignidade (DINIZ, 2012). 

O momento crucial e inaugural da proteção dos direitos da 

personalidade, no Brasil, se deu com a promulgação da Constituição Federal 

de 1988 que os trouxe, expressamente, em seu artigo 5º, X : ―são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação‖ 

Cumpre destacar que existe uma relação íntima entre os direitos da 

personalidade e os direitos humanos. Há o entendimento na doutrina que 

aqueles existiriam em função destes, mas essa concepção não é pacífica. Os 

direitos da personalidade são expressões dos direitos fundamentais voltados 

para os particulares, não se constituindo um ramo destes. Assim, apesar da 

analogia, sabe-se que nem todo direito da personalidade é também direito 

fundamental (NEVES, 2004).  

 

2.2.1 As Dimensões de Direitos Fundamentais 

 

Os direitos fundamentais foram surgindo aos poucos à medida que 

havia demanda pela sociedade. Em razão disso e também por questões 

didáticas, os estudiosos normalmente os dividem em dimensões ou gerações.  

Vale ressaltar que há uma divergência na doutrina acerca da 

utilização desses termos: o doutrinador Paulo Bonavides se utiliza, 

expressamente, do termo gerações dos direitos fundamentais com o fito de 

demonstrar claramente o momento em que foram introduzidos nas 
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constituições dos países, sendo o entendimento seguido pela maioria dos 

constitucionalistas. 

Em sentido oposto, posiciona-se parte da doutrina aduzindo que o 

termo ―gerações‖ induz em erro, uma vez que dá a falsa ideia de que estaria 

ocorrendo uma substituição de uma geração por outra, à medida que fossem 

evoluindo, interpretação absurda, de fato. Defendem, não obstante, a utilização 

do termo ―dimensões― como o mais apropriado ao tema em questão. Apesar 

disso, ambos serão aqui utilizados como expressões sinônimas, assim como 

ocorre em diversas doutrinas. 

Partindo-se das ideias esposadas, principalmente, por Paulo 

Bonavides, Os direitos de primeira dimensão são aqueles que se referem ao 

princípio da liberdade, representando, na verdade, uma limitação aos poderes 

absolutos dos Estados do final do século XVIII e início do século XIX. Eles 

resultaram das revoluções liberais francesas e norte-americanas, que 

reivindicavam o respeito às liberdades individuais, exigindo do Estado, 

consequentemente, uma abstenção e não uma prestação, demonstrando, 

assim, o caráter negativo do mandamento (BONAVIDES, 2013). 

Os direitos de segunda geração estão relacionados com a igualdade 

que deve sempre existir entre os seres humanos. Foi a partir do século XIX e 

início do século XX, período que eclodiu a Revolução Industrial e, 

posteriormente, a Primeira Guerra Mundial, que se iniciou a luta do proletariado 

em busca dos direitos sociais básicos, tais como saúde, alimentação e 

educação.  

Essa dimensão dos direitos fundamentais acarretou uma fixação dos 

direitos sociais que pode ser observado no Tratado de Versalhes da OIT 

(1919), na Constituição Mexicana (1917) e na Constituição de Weimar da 

Alemanha (1919), dentre outros documentos. Ao contrário do que aconteceu 

com a primeira dimensão, em que se postulava uma abstenção, a segunda 

geração exige uma prestação do Estado, impõe a este uma obrigação de fazer. 

São, desta forma, direitos positivos que necessitam de uma atuação do Estado 

em áreas como saúde, educação, habitação, dentre outros. 

Os direitos de terceira geração possuem origem na terceira 

revolução industrial, também chamada de revolução tecno-científica, a qual 

revolucionou os meios de comunicação e de transportes. Eles aludem ao 
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princípio da fraternidade, bem como ao da solidariedade, trazendo uma 

proteção àqueles direitos de cunho coletivo ou difuso. 

Dessa forma, os interesses das formações sociais, de um grupo ou 

de um Estado, é que são protegidos, tendo-se sempre em vista a preocupação 

com as gerações humanas, presentes e futuras. Dentre eles, vale ressaltar o 

direito ao meio ambiente, à paz, ao desenvolvimento, à autodeterminação dos 

povos e à propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade.  

Por fim, a despeito de ainda não haver consenso doutrinário, 

considera-se, inclusive, a existência de uma quarta dimensão, que trataria dos 

direitos relacionados à engenharia genética, das inovações tecnológicas, 

relacionadas com o patrimônio genético do indivíduo; além de direitos de uma 

quinta geração, que se originaram da realidade virtual. 

 

2.2.2 As Características dos Direitos da Personalidade 

 

O art. 11 do Código Civil traz, expressamente, como caraterísticas 

dos direitos da personalidade a intransmissibilidade e a irrenunciabilidade. No 

entanto, há muitas outras de igual importância e que serão tratadas neste 

tópico.  

A Intransmissibilidade e a irrenunciabilidade ocasionam a 

indisponibilidade dos direitos da personalidade: o titular não pode transmitir a 

terceiro, dispor, renunciar o seu uso ou mesmo abandoná-los, visto que 

nascem com eles e se extinguem da mesma forma, revelando-se inseparável 

do indivíduo. 

O absolutismo se evidencia ao passo que os direitos da 

personalidade têm caráter absoluto, sendo oponível erga omnes. Ou seja, 

todos tem o dever de respeitá-los, abstendo-se de qualquer prática que 

implique violação a eles. 

Outra característica importante a ser mencionada é a não limitação 

desses direitos. Isso ocorre porque, apesar de o Código Civil trazer em seus 

artigos de forma expressa somente alguns deles, o número de direitos da 

personalidade é ilimitado. Logo o rol dos artigos é meramente exemplificativo, 

numerus apertus.   
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Há que se falar da imprescritibilidade e da impenhorabilidade, isso 

porque os direitos da personalidade não se extinguirem pelo uso e pelo 

decurso do tempo, nem pela inércia na pretensão de defendê-los. Além disso, 

se os direitos da personalidade são inerentes à pessoa humana e dela 

inseparáveis, e, por essa razão, indisponíveis, certamente não podem ser 

penhorados, pois a constrição é o ato inicial da venda forçada determinada 

pelo juiz para satisfazer o crédito do exequente (GONÇALVES, 2012). 

Por fim, a vitaliciedade é evidente, pois os direitos da personalidade 

são adquiridos com o nascimento com vida e acompanham o indivíduo até o 

momento de sua morte. No entanto, mister se faz ressaltar que, mesmo após a 

morte, alguns desses direitos são protegidos, tais como o direito autoral e o 

respeito à honra e memória do falecido. 

Obviamente, não se pode usufruir bens como a vida e a honra em 

nome de outrem. No entanto, alguns outros atributos da personalidade 

permitem a cessão de seu uso para a exploração comercial, que ocorre, 

normalmente, por intermédio de retribuição pecuniária. É o que se verifica com 

os direitos autorais e os relativos à imagem. 

Autoriza-se ainda a cessão gratuita de órgãos do corpo humano, 

para fins terapêuticos e altruísticos, conforme estabelece o artigo 13 do Código 

Civil. Conclui-se, em vista disso, que a indisponibilidade em comento não é 

absoluta, mas relativa, permitindo a limitação voluntária, desde que não seja 

permanente, geral e contrária a texto de lei. 

 

2.3 A proteção do Dependente Químico 

 

Ao longo das últimas décadas, houve um aumento expressivo do 

uso de drogas no Brasil e no mundo, suscitando uma grande discussão sobre o 

tema e demandando uma maior atenção por parte dos governantes e da 

população. No entanto, por muito tempo, não houve uma alteração em igual 

sentido que promovesse políticas públicas com o propósito de erradicar, ou 

mesmo atenuar, a problemática em questão.  

Recentemente, retomou-se a discussão sobre as drogas, devido à 

grande necessidade e à súplica social por ações públicas e medidas de 

contenção emergenciais que coibissem a produção, venda e, 
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consequentemente, o consumo da droga. Políticas de repressão e de 

tratamento dos usuários já fazem parte do cotidiano das cidades brasileiras. 

A despeito do nível de informação sobre o assunto já alcançado pela 

população em geral, ainda há muita estigmatização do usuário de drogas pela 

sociedade. Essa estigmatização, conforme elucida Elias e Scotson (2000), não 

decorre apenas de comportamentos isolados, qualidades e características 

individuais dos sujeitos, mas por estes pertencerem a um grupo considerado 

por outro como diferente, sendo este último, dentro de uma hierarquia de poder 

entre os grupos, o dominante. Desta forma, a estigmatização de sujeitos 

baseado em suas práticas só é possível quando estes fazem parte de um 

grupo considerado diferente e em posição de poder inferior a outro. 

Em sentido oposto, a questão da dependência química passou a ser 

tratada sob novo enfoque: sob o princípio da dignidade da pessoa humana, 

direito fundamental do nosso ordenamento jurídico. Segundo elucida Benezath 

(2006), a essência da dignidade da pessoa humana pode se desdobrar em 

outros quatro postulados elementares, quais sejam: o 1) O sujeito moral, que 

assume que existem outros iguais a ele; 2)Que esses demais também são 

merecedores do mesmo respeito à integridade física e psicológica da qual o 

sujeito moral é possuidor; 3) Que todos têm o direito de se autodeterminar, pois 

são detentores de vontade livre; 4) Sendo integrante do grupo social, de modo 

que desfruta de garantia de não vir a ser marginalizado. 

Com isso, o dependente químico também faz jus aos direitos da 

personalidade, tais como o direito à vida, à igualdade, à liberdade, à 

integridade física e psíquica, à honra, à liberdade, dentre outros. Desta forma, 

as políticas públicas e os meios de tratamento para o dependente químico 

foram se adequando aos novos valores, culminando em uma nova abordagem, 

não só do usuário de drogas, como também dos métodos de prevenção e 

tratamento da drogadição. 

 

2.3.1 Construção histórica da Política Estatal antidrogas 

  

 Ao efetuar-se uma análise sobre o processo histórico de 

estruturação da legislação e das políticas públicas e sociais relativas à questão 

da droga e da dependência química, constata-se que o uso de drogas, 
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anteriormente abordado apenas como ―caso de polícia‖, alcançou, atualmente, 

o caráter de saúde pública. As ações gerais de repressão à droga foram, 

progressivamente, distinguindo o usuário/dependente do traficante e 

diversificando-se, investindo, também, em prevenção e reinserção social do 

usuário.  

 Houve muitas iniciativas no setor durante esse processo, mas 

destaca-se, somente no ano de 1998, a fundação da Secretaria Nacional 

Antidrogas (SENAD) composta de vários outros órgãos, com destaque para o 

Conselho Nacional Antidrogas (CONAD). A SENAD é o órgão executivo 

responsável pelas atividades de prevenção do uso de drogas que causem 

dependência, e de tratamento, recuperação, redução de danos e reinserção 

social de dependentes, segundo informa o próprio site (SENAD, Online).  

Em 26 de agosto de 2002 foi instituída, através do Decreto 

Presidencial nº 4.345, a primeira Política Nacional Antidrogas (PNAD) do país, 

posteriormente denominada de Política Nacional sobre drogas, em 27 de 

Outubro de 2005, por meio da Resolução nº 03, do CONAD, realinhando-se 

aos dados epidemiológicos atualizados e cientificamente fundamentados. 

Segue abaixo alguns dos mais importantes pressupostos da Política Nacional 

Antidrogas (PNAD): 

 

* Reconhecer a diferença entre usuário, a pessoa em uso 
indevido, o dependente e o traficante de drogas, tratando-os de 
forma diferenciada. 
* Priorizar a prevenção do uso indevido de drogas, por ser a 
intervenção cada vez mais eficaz e de menor custo para a 
sociedade.  
* Fundamentar, no princípio da responsabilidade compartilhada, a 
coordenação de esforços entre diversos segmentos do governo e 
da sociedade, em todos os níveis, buscando efetividade e 
sinergia no resultado das ações, no sentido de obter redução da 
oferta e do consumo de drogas, no custo social a elas 
relacionado e das consequências adversas do uso e do tráfico de 
drogas lícitas e do uso indevido de drogas lícitas.  

 

 

A SENAD foi alterada, no ano de 2004, para Secretaria Nacional de 

Políticas Públicas sobre Drogas. Com isso, foi desvinculada do Gabinete de 

Segurança Institucional, passando a compor o Ministério da Justiça. Essa 

reorganização é um marco que aponta para um novo enfoque do tema, à 

http://www.senad.org.br/
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medida que prioriza a prevenção em detrimento da penalização, meio 

constantemente utilizado e de baixa eficácia. 

Na data de 23 de agosto de 2006, a Lei nº 11.343/06, também 

conhecida como Lei de Drogas, que foi regulamentado pelo Decreto nº 

5.912/0636, instituiu o Sistema Nacional de Política Sobre Drogas (SISNAD), 

substituindo as Leis nº 6.368/76 e 10.409/02. 

O SISNAD tem como objetivo, em síntese, criar programas de 

prevenção e reinserção do usuário na sociedade, bem como àqueles de 

repressão ao tráfico, tal como descreve o Art. 1º da Lei nº 11.343/06:  

 

Art. 1º 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.  

 
 

 Essa lei foi muito importante, pois apresentou uma distinção 

categórica entre a acepção do que é ser um traficante, sujeito à pena restritiva 

de liberdade e a todo o rigor da justiça; e do que é ser um usuário/dependente, 

beneficiário de penas alternativas e medidas sócio-educativas. 

 Vale ressaltar a existência do Fundo Nacional Antidrogas, o 

FUNAD, que é um órgão controlado pela SENAD que recebe doações de bens 

apreendidos do tráfico de drogas, que são posteriormente leiloados após 

decisão judicial transitada em julgado; além de receber os recursos 

provenientes da União. Tais verbas são destinadas ao tratamento e 

recuperação dos dependentes químicos, bem como a ações repressivas e de 

reinserção social, dentre outras hipóteses afins. 

A partir de todo esse contexto, percebe-se que a questão das drogas 

foi, gradualmente, sendo tratada no campo dos direitos humanos, fazendo com 

que emergisse uma nova política para o enfrentamento da problemática que 

envolve os usuários de droga, por meio de uma associação entre o governo e a 

sociedade civil, com ênfase na prevenção e na reinserção social. Essa 

evolução só foi possível em decorrência da descentralização política aliada à 

indispensável atuação dos Conselhos Estaduais e Municipais sobre drogas.  
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3. O ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUAS REPERCUSSÕES 

NA TEORIA GERAL DAS INCAPACIDADES 

 

A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

(CDPD) foi o primeiro tratado em que houve consenso universal que, de fato, 

trouxe os direitos das pessoas com deficiência orientados pelos direitos 

humanos, representando um grande marco a categoria. O intuito da (CDPD) é 

o de promover uma mudança de paradigma, do atual modelo médico, que visa 

reabilitar o indivíduo deficiente, adequando-o à sociedade, para o modelo 

social, baseado nos direitos humanos, cujo objetivo é reabilitar a sociedade a 

fim de extinguir os entraves da marginalização social.  

Desta forma, a deficiência não consiste em limitações de ordem 

pessoal oriundas de alguma disfunção orgânica. Logo, orienta-se a 

problemática para a conjuntura social, que estabelece obstáculos, discrimina e 

marginaliza o deficiente. Somente com uma educação inclusiva se pode, de 

fato, ter igualdade ao exercer a capacidade jurídica, tendo-se a possibilidade 

de ser inserido na comunidade e de ter uma vida independente. 

No dia 6 de julho de 2015 foi promulgada a Lei n.º 13.146, que 

institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, entrando em vigor no dia 3 de 

janeiro de 2016, após o decurso da vacatio legis de 180 dias. O Estatuto é 

resultante do Decreto Legislativo n.º 186, de 2008, que ratificou, no ano de 

2007, a assinatura da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, em Nova York, pelo Brasil, sendo, ulteriormente promulgado 

pelo Decreto Executivo n.º 6.949, de 25 de agosto de 2009. 

Desde essa data, o texto normativo da Convenção possuía força de 

Emenda Constitucional, produzindo todos os seus efeitos no país. A despeito 

disso, não havia o respeito à convenção, que era tratada praticamente como se 

não existisse, sendo necessária a instituição do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência para adaptar o nosso sistema legal às exigências da Convenção, 

com vistas a dar operabilidade aos direitos consagrados no documento 

internacional. 

Esse Estatuto é apontado por muitos especialistas como um dos 

mais modernos do mundo na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, 

representando uma referência na abordagem jurídica e social do portador de 
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deficiência física bem como do portador de deficiência mental. A lei 

10.216/01, também denominada de lei da reforma psiquiátrica, já havia 

inovado em alguns pontos no que se refere à salvaguarda dos direitos dos 

deficientes mentais, assegurando-lhes a ausência de discriminação quanto à 

cor, à raça, à família, à orientação sexual, ao credo, dentre outros, por meio 

de medidas de proteção e de assistência. 

No entanto, é somente com a elaboração do Estatuto que se 

vislumbra a criação de novos instrumentos legais com o objetivo de promover 

a inclusão social da pessoa com deficiência, assegurando-lhes a igualdade e a 

não discriminação, bem como proporcionando-lhes o exercício dos direitos e 

das liberdades fundamentais, em condições de igualdade. 

A, também denominada, ―Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência‖ traz o direito à dignidade, à saúde, ao trabalho, e à educação, 

dentre outros, suscitando uma autonomia individual do portador de deficiência, 

que inclui a liberdade de fazer suas próprias escolhas, e fomentando a 

acessibilidade, com punições para o caso de seu desrespeito. 

Houve a modificação de notáveis preceitos do Código Civil, 

especialmente no que se refere à capacidade e à curatela, instituindo 

também a tomada de decisão apoiada, entre outros pontos. 

A Lei nº 13.146/2015 compreende a pessoa com deficiência, em 

uma concepção personalista, em seu artigo 2º, in verbis: 

 

Art. 2
o
  Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 
de condições com as demais pessoas.   
§ 1

o
  A avaliação da deficiência, quando necessária, será 

biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e 
interdisciplinar e considerará:       
I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 
III - a limitação no desempenho de atividades; e 
IV - a restrição de participação. 
 

 

Traz, também, como regra, em seu artigo 84, a igualdade de 

condições no exercício da capacidade legal, sendo a curatela, § 1º e 3º do 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI235297,51045-Estatuto+da+pessoa+com+deficiencia+Principais+alteracoes
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI235297,51045-Estatuto+da+pessoa+com+deficiencia+Principais+alteracoes
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mesmo artigo 84, uma excepcionalidade necessária para a proteção de alguns 

deficientes e na medida e duração de suas deficiências:  

 

Art. 84.  A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao 
exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as 
demais pessoas. 
§ 1

o
  Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à 

curatela, conforme a lei. 
§ 3

o
  A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui 

medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às 
circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. 

 

Por uma imposição ética, o Estatuto da Pessoa com Deficiência 

atraiu todos aqueles que não podem se autodeterminar para o setor da 

incapacidade relativa. O princípio da Dignidade da Pessoa Humana não se 

compatibiliza com uma abstrata homogeneização de seres humanos em uma 

categoria despersonalizada de absolutamente incapazes, que por sua própria 

conformação é infensa a qualquer avaliação concreta acerca do estatuto que 

regulará a condução da vida da pessoa deficiente após a curatela 

 

3.1 O regime da capacidade no Código Civil de 2002 

 

 Faz-se necessário, antes de iniciar a temática propriamente dita, 

ressaltar que o Código Civil orienta as relações jurídicas privadas oriundas da 

vida em sociedade, constituindo-se de indivíduos, ou seja, essas relações 

ocorrem entre pessoas, são relações sociais que geram repercussões no 

domínio jurídico. 

 Desta forma, a concepção de personalidade está intimamente 

associada ao da pessoa. É uma característica própria do ser humano, podendo 

ser conceituada como a aptidão abstrata para contrair direitos e deveres na 

ordem jurídica, sendo necessária para a introdução do indivíduo na sociedade 

e para que este pratique os mais diversos atos civis. 

 No artigo 1º do Código Civil, tem-se que ―Toda pessoa é capaz de 

direitos e deveres na ordem civil‖. Percebe-se, desta forma, uma conexão entre 

os conceitos de personalidade e o de capacidade, evidenciando que ter 

personalidade significa ter capacidade para ser detentor de direitos.  
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 A Capacidade, no entanto, não é sinônimo de legitimação. Esta é 

a competência para o exercício de atos jurídicos específicos, um tipo de 

capacidade própria que é requerida em determinadas situações (VENOSA 

2006). A capacidade seria então a medida da personalidade, uma vez que pode 

ser plena ou mesmo limitada, dependendo do caso. A capacidade destacada 

no artigo é a inerente a toda pessoa, que se adquire ao nascer com vida. Logo, 

não pode haver privação total da capacidade, pois acarretaria uma supressão 

do indivíduo do mundo jurídico (PEREIRA, 2007). Vale ressaltar que, apesar de 

não possuir personalidade e, consequentemente, capacidade, é assegurado ao 

nascituro direitos, desde a concepção, conforme enuncia o artigo 2º do Código 

Civil: ―A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a 

lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro‖ 

Há que se diferenciar a capacidade de direito, aduzida no aludido 

dispositivo, da capacidade de fato, aquela que assegura o exercício, por si só, 

ou seja, sem auxílio de outra pessoa, dos atos da vida civil. O Código Civil, 

entretanto, faz algumas restrições àquelas pessoas, que não atingiram a 

maioridade ou tem o desenvolvimento mental comprometido, por exemplo, com 

vistas a protegê-las. Desta forma, adquirem direitos, mas necessitam de outra 

pessoa para representá-los ou assisti-los. 

Somente aquele que detém os dois tipos de capacidade, a de direito 

e a de fato, é que possui a capacidade plena. Os que têm capacidade limitada, 

necessitando de complemento da sua vontade, por outra pessoa, como 

mencionado supra, são os denominados ―incapazes‖, na forma da lei. 

A incapacidade pode ser absoluta ou relativa. Na forma da 

incapacidade absoluta que, como se pode depreender do próprio nome, 

importa em um impedimento por inteiro do exercício do direito, por si só. Logo, 

não há validade do ato praticado por um absolutamente incapaz sem que aja o 

aval do seu representante legal. São absolutamente incapazes, de acordo com 

o artigo 3º do Código Civil: 

 

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os 
atos da vida civil: 
I - os menores de dezesseis anos;  
II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o 
necessário discernimento para a prática desses atos;  
III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua 
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vontade. 

 

De acordo com o inciso II do artigo transcrito, o legislador agrupou 

todos os tipos de doença mental, seja aquela resultante de transtornos 

psíquicos ou mesmo a derivada de doença, desde que seja comprovado um 

grau considerável que suscite tal privação de direitos, por não haver o 

necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil. 

Vale ressaltar que não se considera, no caso, os denominados 

intervalos lúcidos. Desta forma, uma vez declarado incapaz, os atos praticados 

por este serão considerados nulos, não havendo cabimento em se inquirir a 

sua lucidez em tal momento, pois, para a lei, a incapacidade é vista como um 

estado permanente e contínuo. 

Analisando-se o inciso III do mesmo artigo, percebe-se que a 

expressão utilizada também é genérica, abrangendo aqueles indivíduos que, 

ainda que por uma causa transitória ou ainda em decorrência de alguma 

doença, não tenham condições de expressar totalmente a sua vontade. 

Enquadram-se nesse inciso a pessoa acometida com paralisia, arteriosclerose, 

que faz uso eventual e excessivo de substâncias alucinógenas, dentre outras 

hipóteses. 

Na incapacidade relativa, o incapaz necessita, via de regra, da 

assistência do seu representante legal para a prática de atos da vida civil, 

contanto que haja a assistência de um representante legal, caso contrário, o 

mesmo poderá ser anulado, de acordo com o artigo 171 do CC. No entanto, 

possibilita-se que o incapaz realize certos atos sem qualquer assistência, tais 

como aceitar mandato (art. 666), casar (art. 1.517), ser testemunha (art. 228, I), 

celebrar contrato de trabalho, ser eleitor, dentre outros. São incapazes, na 

forma do artigo 4º do Código Civil: 

 

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de 
os exercer:  
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;  
II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por 
deficiência mental, tenham o discernimento reduzido;  
III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo;  
IV - os pródigos.  
Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por 
legislação especial. 
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Os alcoólatras e os toxicômanos, ou seja, os viciados no uso de 

substâncias alcoólicas ou entorpecentes, e os deficientes mentais de 

discernimento reduzido foram incluídos na relação dos relativamente 

incapazes, sob atuação da ciência médico-psiquiátrica. 

Os indivíduos que, circunstancialmente, estiverem sob o efeito 

transitório de alguma dessas substâncias, encontrando-se, desta forma, 

impedidos de exprimirem a sua vontade de forma plena, estarão submetidos ao 

artigo 3º, III, já mencionado, como absolutamente incapazes.  

Os deficientes mentais que tenham o discernimento reduzido 

representam os casos mais brandos que detém certa compreensão de seus 

atos. Portanto, estipulou-se uma gradação para a debilidade mental: no 

momento em que ocorre a privação total do entendimento de seus atos pelo 

deficiente mental, atribui-se a incapacidade absoluta(art. 3º, II); ao passo que 

quando, da deficiência, resultar apenas uma redução do discernimento, 

confere-se a incapacidade relativa (art. 4º, II). 

De mesmo modo, os dependentes químicos que estiverem em um 

grau mais severo, prejudicando profundamente o seu comportamento e a sua 

compreensão de seus atos, podem ser declarados, pelo juiz, em sentença, 

absolutamente incapazes, excepcionalmente. A partir daí, sucederá a aferição 

da medida correta da curatela a ser empregada em cada caso, de acordo com 

o grau de intoxicação e comprometimento mental. Outrossim, tal procedimento 

ocorrerá no caso em que o alcoolismo for severo, sendo tratado como doença 

mental, que suscitaria a incapacidade absoluta. 

No inciso III do artigo 4º, traz-se a expressão ―excepcionais, sem 

desenvolvimento mental completo‖. Há o emprego dessa expressão genérica 

para que se possa abarcar diversas patologias ou deficiências que possam 

gerar a incapacidade relativa, tais como os portadores da Síndrome de Down e 

os surdo-mudos. Logo, o indivíduo excepcional é o que tem alguma deficiência 

física, sensorial ou mental que o impossibilite de exercer, com igualdade, os 

direitos e deveres na sociedade. 

Em sequência, são elencados no inciso IV os pródigos, que são 

aqueles indivíduos que delapidam o próprio patrimônio de maneira 

desordenada, reduzindo-se à miséria. De fato, o que ocorre é um vício da 

personalidade que faz o indivíduo ter esse comportamento, frequentemente 
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associado ao alcoolismo e à prática de jogos de azar. O indivíduo só poderá 

ser considerado relativamente incapaz após declaração feita em sentença de 

interdição. 

Apesar de haver divergência da necessidade ou não da interdição 

do pródigo, esta é justificada pelo risco iminente de o indivíduo converter-se à 

condição de mendicância, realizando um mal a si próprio, a sua família e ao 

Estado. A interdição do pródigo, consequentemente, só ocorre quanto a alguns 

atos de administração do seu patrimônio, tais como emprestar, transigir, dar 

quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, art. 1.782 CC, 

necessitando de assistência de um curador. 

 

3.2 O regime da capacidade Civil no Estatuto da Pessoa com Deficiência 

 

 Com a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

houve uma promoção dos direitos e liberdades dos deficientes, com uma 

abordagem diferente, visando à autonomia individual, liberdade e 

acessibilidade.  

 A curatela recebe um novo enfoque, possibilitando a iniciativa pelo 

próprio indivíduo e instituindo, anteriormente à decisão do juiz acerca da 

limitação ou ausência da expressão da vontade do curatelado, uma análise 

feita por uma equipe multidisciplinar. Com isso, há uma ampliação do universo 

de beneficiários do Estatuto. 

 Com efeito, o intuito do Estatuto foi, por intermédio do consagrado 

princípio da dignidade da pessoa humana, fazer com que a pessoa com 

deficiência deixasse de ser taxada como incapaz para ser vista, em uma 

concepção constitucional isonômica, como um indivíduo plenamente capaz, 

mesmo que sejam necessários, para a prática dos atos da vida civil, meios 

assistenciais como a tomada de decisão apoiada e, excepcionalmente, a 

curatela. 

 Isso representou um marco social e jurídico para a classe, à 

medida que altera institutos fundamentais do Código Civil, notadamente no que 

tange à capacidade e à curatela, além de fundar o instituto da tomada de 

decisão apoiada, dentre outras medidas. 

 A ideologia nele empregada é que, a priori, a deficiência, seja ela 
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física, mental, intelectual ou sensorial, não é ensejadora de restrições à 

capacidade civil, mas que, em determinados casos, é preciso criar 

instrumentos de assistência para promover a plena participação na desses 

indivíduos na sociedade, como se pode observar pela redação do seu artigo 2º:  

 

Art. 2
o
  Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 
de condições com as demais pessoas.   
§ 1

o
  A avaliação da deficiência, quando necessária, será 

biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e 
interdisciplinar e considerará:       
 I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 
III - a limitação no desempenho de atividades; e 
IV - a restrição de participação. 
§ 2

o
  O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da 

deficiência. 

 

 Com isso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência revogou os 

incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, expressamente. Tendo-se isto em 

vista, o artigo faz menção apenas aos menores de 16 anos como 

absolutamente incapazes, desconsiderando qualquer hipótese de deficiência 

como causadora de incapacidade absoluta, in verbis: 

 
 Art. 3

o
  São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.     (Redação 
dada pela Lei nº 13.146, de 2015)            
 I - (Revogado);            (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 
2015).      
 II - (Revogado);           (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 
2015).         
 III - (Revogado).         (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015).  

 

 Da mesma forma, o artigo 4º do Código Civil afastou a hipótese 

de incapacidade relativa pelo reduzido discernimento oriundo da deficiência 

mental, anteriormente no inciso II, e pelo desenvolvimento mental incompleto 

do excepcional, hipótese antes tratada no inciso III. Além disso, incluíram-se 

neste artigo, os que, mesmo por causa transitória, e agora também por causa 

permanente, não puderem exprimir sua vontade. A dicção do artigo encontra-se 

desta maneira: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art123
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art123
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art123
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
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Art. 4
o
  São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de 

os exercer:                                       (Redação dada pela Lei nº 
13.146, de 2015).          
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;         (Redação dada 
pela Lei nº 13.146, de 2015).           
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 
exprimir sua vontade;                                     (Redação dada pela Lei 
nº 13.146, de 2015).          
IV - os pródigos. 
Parágrafo único.  A capacidade dos indígenas será regulada por 
legislação especial.                                     (Redação dada pela Lei nº 

13.146, de 2015).   
 

Todos os deficientes passaram a ser considerados plenamente 

capazes, via de regra, como se pode observar no artigo 6º da Lei nº 13.146/15: 

 
Art. 6

o
  A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, 

inclusive para: 
I - casar-se e constituir união estável; 
II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; 
III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter 
acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento 
familiar; 
IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização 
compulsória; 
V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e 
VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 
adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas. 

 
É importante salientar, no entanto, que os indivíduos que tem 

deficiência mental severa permanecem sujeitos ao instituto da interdição, na 

hipótese de relativamente incapaz. Isso porque a modificação ocorrida no 

artigo 4º, CC, que retira o termo ―deficiente mental‖ não impossibilita a 

interdição quando o deficiente não possa, por causa transitória ou permanente, 

manifestar sua vontade. 

O fato é que as alterações estruturais e funcionais promovidas na 

teoria das incapacidades repercutiram em diversos artigos do Código Civil, 

notadamente no Direito das Famílias, especialmente no que tange ao 

casamento; nos aspectos de provas e, também muito importante, na curatela, 

com a criação de um novo instituto de caráter facultativo. 

Com a alteração legislativa, o artigo 228 do CC, na seara das 

provas, doravante determina que agora poderão ser admitidos como 

testemunha os que por enfermidade ou retardamento mental possam expressar 

sua vontade, assim como os surdos e os cegos, desde que haja tecnologia que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
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dê assistência e os possibilite testemunhar. 

No âmbito do casamento, muitas foram as alterações decorrentes da 

entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Inicialmente, no 

artigo 1518 do CC, foi invalidada a legitimação do curador para revogar a 

autorização de casamento. No inciso I do artigo 1548 do CC, houve uma 

derrogação pelo artigo 123, IV da Lei nº 13.146/15, de forma que não há mais a 

decretação de nulidade do casamento de pessoas com enfermidade mental 

que não possuam o discernimento necessário para a prática dos atos da vida 

civil.  

No artigo 1550 do Código Civil, realizou-se a inserção do parágrafo 

segundo aduzindo que a pessoa com deficiência mental ou intelectual em 

idade núbil poderá contrair matrimônio, expressando sua vontade diretamente 

ou por meio de seu responsável ou curador. Por fim, houve a modificação de 

dois incisos do artigo 1677 do CC, que trata das hipóteses de anulação do 

casamento por erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge. O inciso IV foi 

revogado enquanto que, no inciso III, foi feito um acréscimo excluindo, de 

forma expressa, os casos de deficiência, das hipóteses de ignorância, anterior 

ao casamento, de defeito físico irremediável. 

 

3.2.1 O instituto da curatela e a introdução da Tomada de Decisão Apoiada 

 
Apesar das modificações na capacidade, é importante observar que 

elas não alteram a realidade biológica dos fatos. Com efeito, muitos indivíduos 

são declarados por peritos judiciais absolutamente incapazes, na acepção 

biológica, de interpretar o mundo em que vive e de exprimir a sua vontade sem 

vícios. É o que ocorre, por exemplo, com o idoso diagnosticado com alguma 

demência senil ou mesmo em um caso de doença que impossibilita o indivíduo 

até de escrever o próprio nome. 

No entanto, tais hipóteses, que antes eram pertinentes ao inciso III 

do artigo 3º, dos absolutamente incapazes, foram permutadas para o inciso III 

do artigo 4º, dos relativamente incapazes, como já mencionado. Com isso, é 

necessário que haja a manifestação de vontade conjunta do curatelado e do 

curador para que o ato jurídico seja válido, não podendo haver supressão 

daquela por esta. Desta forma, criou-se um impasse, pois o curador não 
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poderá representar o curatelado, visto que não se trata de incapacidade 

absoluta, tampouco este não conseguirá exprimir sua vontade e praticar 

qualquer ato da vida civil.  

A curatela é um instituto que confere, por lei, um encargo a uma 

pessoa plenamente capaz, curador, para gerir os bens de um indivíduo 

relativamente incapaz que não pode por si só fazê-lo, curatelado. A 

representação, instituto semelhante relativo aos absolutamente incapazes, só 

será levada a efeito em casos que se tenham indivíduos menores de idade, 

garantindo uma proteção e assistência mais ampla, enquanto a curatela será a 

regra, com as recentes alterações legislativas, para suprir a incapacidade, 

favorecendo uma maior liberdade de escolha do assistido. 

 A curatela, segundo o Estatuto, será medida extraordinária, 

extraída de sentença e se dará somente no que tange aos atos alusivos aos 

direitos de natureza patrimonial e negocial, permitindo que o curatelado tenha 

direito ao matrimônio, à educação, ao próprio corpo, como se percebe no seu 

artigo 85: 

 

Art. 85.  A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos 
direitos de natureza patrimonial e negocial. 
§ 1

o
  A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à 

sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 
trabalho e ao voto. 
§ 2

o
  A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da 

sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os 
interesses do curatelado. 
§ 3

o
  No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao 

nomear curador, o juiz deve dar preferência a pessoa que tenha 
vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. 

 

Com isso, modificou-se o artigo 1767 do CC, que trata das pessoas 

que estão sujeitas à curatela, revogando os incisos que previam a sua 

aplicação aos que careciam de discernimento para os atos da vida civil, bem 

como para àquelas com deficiência mental ou mesmo sem o completo 

desenvolvimento mental. No entanto, introduziu-se a hipótese dos indivíduos 

que estejam impossibilitados de exprimir a sua vontade, da mesma forma que 

ocorreu com o inciso III do artigo 4º, CC. Em sequência, alterou-se também a 

redação do artigo 1768 do CC, substituindo-se a expressão interdição pelo 

termo curatela, e incluindo no rol a própria pessoa do curatelado.  
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Apesar dessas inovações no instituto da curatela, o destaque ficou 

com a introdução do capítulo ―Da Tomada de Decisão Apoiada‖ no recém 

modificado título ―Da Tutela, da Curatela e da Tomada de Decisão Apoiada‖ do 

Código Civil. Sob a redação do artigo 1783-A, a seguir: 

 
Art. 1.783-A.  A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a 
pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, 
com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para 
prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, 
fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que 
possa exercer sua capacidade. 
§ 1

o
  Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa 

com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que 
constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos 
apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à 
vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar. 
[...] 

 

 Representa, a valer, um instituto facultativo com efeitos menos 

gravosos que a curatela. O seu objetivo é, como sugere o próprio nome, apoiar 

os atos da vida civil do indivíduo que tem alguma redução de sua capacidade, 

mas que detém certa compreensão de seus atos. A ele compete a decisão 

sobre declarações, sobre negócios ou contratos, sobre a assunção de 

compromissos e sobre outras questões que importem economicamente, de 

modo a dar estabilidade aos negócios patrimoniais do assistido e a evitar a 

posterior anulação destes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1783a
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4. A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO DEPENDENTE QUÍMICO ANTE A 

ALTERAÇÃO DA INCAPACIDADE JURÍDICA OCASIONADA PELA LEI Nº 

13.146/15 

 

Tornar-se um dependente químico pode ser um dos piores 

acontecimentos na vida de uma pessoa. No entanto, apesar da gravidade da 

descrença que isso pode ocasionar, há grandes chances, com o devido 

tratamento e com esforço pessoal, de recuperação. Atualmente há várias casas 

de reabilitação em funcionamento, seja por meio de entidades de apoio gratuito 

como as Organizações não governamentais, ONGs, por iniciativa privada e até 

mesmo pelo Sistema Único de Saúde, SUS. 

O tratamento é importante não só para reabilitar o indivíduo 

socialmente, mas também para muni-lo de instruções e estratégias para que 

ele não venha a sofrer uma recaída, tendo em vista que esta é uma doença 

crônica, que acompanha o enfermo durante o toda a vida. Há vários tipos de 

internação, como se verá a seguir, mas o tratamento em si consiste 

basicamente da mesma maneira, de modo geral.  

Primeiramente, ocorre a fase de desintoxicação, marcada pela 

abstinência total da substância. Nesses casos não é possível a redução 

gradual, pois não surtiria efeito, a medida que a cada dose que fosse 

ministrada só aumentaria o desejo por mais dela. Muitos adictos desistem do 

tratamento ainda nessa etapa ou têm várias recaídas, pela liberdade de entrar 

e sair, na maioria dos casos, do recinto onde se procede a terapia. 

Durante o tratamento, muitas são as estratégias e as áreas de 

atuação utilizadas para alcançar o fim proposto. Psicoterapias individuais e em 

grupo, aconselhamento, rodas de compartilhamento de experiências, 

atividades esportivas, de tudo é feito para retirar o foco do adicto da droga. 

Nesse ínterim, também é trabalhado o cuidado pessoal, com a aparência, 

muitas vezes desgastada por conta do vício, com a alimentação; assim como a 

busca da recompensa em outras fontes de prazer. 

 Por fim, têm-se a terapia familiar e o treinamento de habilidades 

sociais, incluídas ai o ensinamento de evitar pessoas, ambientes e situações 

que causem fissura e remetam ao uso do alucinógeno. No entanto, mesmo 

com todos os instrumentos e técnicas necessárias para uma boa reabilitação, o 
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adicto abandona o tratamento ou acaba retornando para as ruas e para aquela 

vida degradante ao qual se sujeitam os dependentes químicos nesse estágio 

da doença. Diante disso, foram surgindo pontos de concentração de usuários 

pelas cidades que fomentaram políticas mais eficazes por parte do Estado, 

com se verá a seguir. 

 

4.1 A Internação Compulsória anterior à Lei nº 13.146/15 

 

Em 2001, foi promulgada a Lei nº 10.216, estabelecendo diretrizes 

para uma assistência psiquiátrica condizente com o discurso da Organização 

Mundial da Saúde. Tinha por objetivo romper com o histórico processo de 

asilamento psiquiátrico em hospitais, por meio de uma progressiva substituição 

destes por outras espécies de práticas assistenciais (Amarante, 1994). Ainda 

que este tenha sido o seu objetivo, a internação psiquiátrica não deixou de 

existir, sendo regulamentada em seu artigo 6º: 

 

Art. 6
o
 A internação psiquiátrica somente será realizada mediante 

laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 
Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação 
psiquiátrica: 
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. 

 

Percebe-se que existem três espécies de internação que foram 

consagradas na lei da reforma psiquiátrica. A primeira delas é a voluntária: nela 

o paciente é quem solicita a própria internação ou concorda expressamente 

com esta modalidade por meio de declaração assinada. A liberação desse 

regime de tratamento ocorre após a sua solicitação por escrito ou mediante 

determinação do médico responsável, como prevê o artigo 7º: 

 

Art. 7
o
 A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou que a 

consente, deve assinar, no momento da admissão, uma declaração 
de que optou por esse regime de tratamento. 
Parágrafo único. O término da internação voluntária dar-se-á por 
solicitação escrita do paciente ou por determinação do médico 
assistente. 
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A internação involuntária, segundo a dicção do inciso II do artigo 6º é 

aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro, 

cônjuges, pais, tutores, geralmente um familiar, por analogia ao artigo 1768 do 

Código Civil. Nessa modalidade, é necessário que o pedido seja elaborado de 

forma escrita, que seja aceito por um médico psiquiatra e que o 

estabelecimento dê ciência ao Ministério Público do Estado acerca da 

internação e de sua motivação, no prazo de 72 horas, parágrafo 1º do artigo 8º: 

 

Art. 8
o
 A internação voluntária ou involuntária somente será 

autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional 
de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento. 
§ 1

o
 A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta 

e duas horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo 
responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, 
devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da 
respectiva alta. 
§ 2

o
 O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação 

escrita do familiar, ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo 
especialista responsável pelo tratamento 

  

Por último, tem-se a internação compulsória, que é aquela 

determinada pela Justiça. O médico atesta que o indivíduo não tem mais 

consciência de seus atos e faz o pedido formal para o juiz competente que, 

tendo por base o laudo médico do especialista e as condições do 

estabelecimento que cuidará do paciente, artigo 9º, determina a internação 

compulsória.  

 

Art. 9
o
 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. 

 

No mesmo sentido, enuncia o §4º do artigo 15 da Resolução CFM 

(Conselho Federal de Medicina) nº 1.598/00, que normatiza o atendimento 

médico a pacientes portadores de transtornos mentais, que ―a internação 

compulsória por decisão judicial resulta da decisão de um magistrado‖.  

Ela pode ser decretada, como se observa, sem a anuência do 

indivíduo que se pretende internar ou mesmo de sua família. Põe à margem 

direitos constitucionais, mesmo que somente para determinadas situações e 

por um curto período de tempo, a ser delimitado em sentença. 
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Isso por si só já seria o suficiente para longas discussões acerca da 

legalidade da norma em apreço, no entanto, a temática exorbita essa questão à 

medida que este instituto foi utilizado para promover uma internação em 

massa, em cidades brasileiras, e, ainda, de dependentes químicos, hipótese 

não prevista, expressamente, na lei. 

 

4.1.1 O procedimento para a internação compulsória 

 

A internação compulsória prevista na Lei nº 10.216/2001, assim 

como as outras, tem como propósito a internação das pessoas portadoras de 

transtornos mentais. No entanto, ela passou a ser utilizada, também, para 

promover a internação compulsória em massa, no Rio de Janeiro, em 2012, e 

posteriormente em São Paulo, dos dependentes químicos, gerando grande 

debate a respeito, pelos profissionais, tanto da área jurídica quanto da área 

médica, e pela população em geral. 

O argumento utilizado é que tal modalidade é abalizada pela 

Constituição uma vez que segue um tramite, sendo necessária uma ordem 

judicial e uma prévia interdição judicial do enfermo. Desta forma, há um 

procedimento legitimado mais restrito que garante um controle mais rígido sob 

o crivo do juiz, em que haja uma perícia médica para atestar a necessidade da 

medida, e a defesa do doente (Kelter e Silva, 2013). 

Logo, o Estado pode se valer da previsão da internação compulsória 

contida na Lei nº 10.216/01, ampliando, na prática, o rol dos sujeitos a esse 

procedimento aos dependentes químicos, desde que acate as normas de 

Direito Civil e de Direito Processual Civil.  

Vale destacar que esse procedimento é feito excepcionalmente 

quando o interdito se encontra em estado severo, não aceitando qualquer 

forma de tratamento, de maneira a colocar a própria vida e a de terceiros em 

situação de risco. O Estado tem então o poder/dever de intervir no meio social 

para promover a saúde e para coibir o uso de drogas e os diversos crimes a ele 

associados, demonstrando-se, destarte, uma questão de saúde e de segurança 

pública, como se pode extrair do julgado: 

 

ESTADO DA PESSOA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 
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TRATAMENTO A DEPENDENTE QUÍMICO. GARANTIA DE TODOS 
E DEVER DO ESTADO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
PARA PROPOR A AÇÃO, POSTULANDO TRATAMENTO A 
DEPENDENTE QUÍMICO, INCAPACITADO TRANSITORIAMENTE 
EM RAZÃO DO VÍCIO. RISCO A SUA INTEGRIDADE FÍSICA E DE 
SUA FAMÍLIA. LIBERAÇÃO DO JOVEM QUE ATINGIU A 
MAIORIDADE DESCABIDA. TRANSFERÊNCIA DE NOSOCÔMIO 
APTO AO TRATAMENTO. AGRAVO PROVIDO. TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO RS (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 70040007171, 
OITAVA CÂMARA CÍVEL, DESEMBARGADOR: LUIZ ARI ALAMBUJA 
RAMOS, JULGADO EM 22.11.2010)  

 

Percebe-se, também, com isso, o reconhecimento da legitimidade do 

Ministério Público para propor a ação de internação compulsória do 

dependente químico, que tem cabimento sempre que este se encontre 

incapacitado para gerir sua vida em decorrência de enfermidade mental 

ocasionada pelo vício, com se evidencia no julgado em mesmo sentido: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 
TRATAMENTO CONTRA DROGADIÇÃO. AVALIAÇÃO MÉDICA. 
DESNECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 
VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. Considerando que a 
pretensão da parte autora é a de que seja realizada, inicialmente, 
avaliação médica compulsória do filho, dependente químico que não 
se submete a exames médicos voluntariamente, inviável determinar a 
juntada de comprovante médico para a concessão do pleito 
antecipatório. Determinação de avaliação médica para que seja 
diagnosticada a enfermidade mental do paciente e, sendo constatada 
a dependência química, que se proceda à internação compulsória. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM MONOCRÁTICA. 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 
70047680129, OITAVA CÂMARA CÍVEL, DESEMBARGADOR: 
RICARDO MOREIRA LINS PASTL, JULGADO EM 01.03.2012) 

 

Na prática, a internação compulsória foi instituída para solucionar os 

casos extremos de comprometimento do usuário em que não há familiar para 

solicitar a internação involuntária, como mencionado anteriormente. Com isso, 

o pedido ao Judiciário de internação compulsória do paciente pode ser 

requerido pelo Ministério Público ou mesmo pelo setor próprio da área de 

saúde pública, quando o indivíduo estiver momentaneamente impossibilitado 

de decidir sobre os próprios interesses, no caso a própria saúde. 

O pedido em comento deve ser encaminhado ao Juiz da Vara de 

Família que deve ordenar a manifestação do Ministério Público. A medida, se 

deferida, deverá ter um caráter temporário e emergencial, sempre com o 

propósito de proteger os interesses do paciente que, mesmo internado, possui 



41 

 

direitos a serem respeitados. 

 É importante salientar que o magistrado em hipótese alguma poderá 

fixar o período da internação, uma vez que compete ao especialista 

responsável pelo tratamento decidir sobre o término da internação, conforme o 

§ 2º do Art. 8º da Lei 10.216/2001, que deve ser o período mais breve possível, 

capaz de desintoxicar e reabilitar o indivíduo em sociedade. 

 

Art. 8
o
 A internação voluntária ou involuntária somente será 

autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional 
de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento.  
§ 2

o
 O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação 

escrita do familiar, ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo 
especialista responsável pelo tratamento. 

 

Por fim, uma questão extremamente relevante que induz muitas 

pessoas em erro é quanto à associação da internação compulsória à prévia 

interdição do dependente químico, com base em uma das hipóteses de 

incapacidade do Código Civil. Julga-se que para internar um indivíduo usuário 

de drogas contra a sua vontade seja necessária, primeiramente, um processo 

de interdição, o que não é verdade (Costa, 2013). 

Somente se faz essencial a interdição quando se constata a 

ineficácia do tratamento promovido pela internação e que a dependência 

química gerou uma incapacidade para os atos da vida civil, uma vez que 

aquela é uma providência muito mais extrema que a internação. A propósito, o 

artigo 4º, II do CC aduz que os viciados em tóxicos são ―incapazes 

relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer‖, sendo necessária que 

a sentença especifique os limites da incapacidade, como se verificou no 

capítulo anterior. 

 

4.1.2 As controvérsias à Internação Compulsória 

 

Mesmo com todos os argumentos a favor mencionados, questiona-

se essa política de diversas maneiras. Inicialmente, argumenta-se que essa 

proposta normalmente é feita de forma generalizada, não levando em conta as 

peculiaridades de cada caso. Cirino (2011) evidencia que é extremamente 

relevante diferenciar os graus de dependência, pois há uma relação diferente 



42 

 

entre cada usuário com a droga. Desta forma, rechaça-se, de pronto, a ideia de 

que todos eles são iguais: 

 

(...) ao discriminar evitamos o engano da Prefeitura do RJ de efetivar 
o ‗tratamento compulsório em massa‘ dos usuários de crack (...) o 
tratamento compulsório só pode ser empregado em situações 
excepcionais, depois de tentados outros recursos (...).  

 

Ainda nesse sentido, a internação compulsória, feita de maneira 

generalizada, colide com as conquistas na seara da saúde mental que foram 

consequência de processos de alterações graduais, com vistas a garantir os 

direitos dos portadores de transtornos psíquicos. Isso porque, até pouco tempo, 

a regra era o isolamento dos deficientes mentais em manicômios, o que na 

verdade só distanciava o incômodo dos olhos da sociedade. 

Com a denominada luta antimanicomial e com o processo, por este 

desencadeado, de humanização do sistema de saúde, no entanto, a internação 

se tornou uma medida excepcional. Deve-se oferecer um tratamento com 

equipe multidisciplinar que favoreça a reintegração de dependente químico na 

sociedade por meio da Rede de Atenção Psicossocial, composta pelos CAPS, 

Centro de Atenção Psicossocial, desenvolvida em seções de serviços 

comunitários. 

Questiona-se o intuito da proposta de internação compulsória com 

base na histórica intervenção Estatal para determinar a imposição de 

tratamentos de saúde, como aconteceu com a hanseníase ou mesmo com a 

vacinação obrigatória para conter a varíola. Pois houve nitidamente uma 

política higienista, principalmente no que se refere à hanseníase, que promovia 

o isolamento dos doentes como forma de ―retirar o mal das cidades‖ e 

tranquilizar o restante da população que estava sadia. 

Outros opositores à medida afirmam que a internação compulsória, 

da maneira que vem sendo instituída, pelos órgãos do Poder Executivo 

juntamente com o Poder Judiciário, seria uma violação dos preceitos 

constitucionais da dignidade da pessoa humana, direito á liberdade e o do 

direito à saúde, também reconhecidos como direitos humanos e fundamentais 

(Coelho e Oliveira, 2014). Nesse sentido, decidiu, recentemente, a Corte 

Europeia de Direitos Humanos que a internação compulsória de incapaz viola o 
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direito à liberdade. 

 

A Corte Europeia de Direitos Humanos definiu em julgamento que a 
internação involuntária de pessoa incapaz, sem o devido controle 
pelo poder judiciário e baseada apenas no consentimento do 
guardião, é considerada violação do direito humano à liberdade. A 
decisão baseou-se no caso de um homem que perdeu sua 
capacidade jurídica depois da sentença do Tribunal do Quarto Distrito 
de Praga, capital da República Checa (IBDFAM). 

 

Por trás do discurso da gravidade da problemática das drogas e de 

suas repercussões na sociedade, haveria uma banalização da internação 

psiquiátrica ordenada pela justiça, sem a anuência do interdito. Isso porque o 

tratamento obrigatório é indicado pelos médicos apenas em situações 

excepcionais que representem iminente risco de vida, sendo a regra que o 

paciente tenha o direito de escolher livremente sobre sua pessoa e seus bens, 

como enunciam os artigos 46 e 47 do Código de Ética Médica, que proíbem ao 

médico: 

 

Art. 46. Efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento 
e consentimento prévio do paciente ou de seu responsável legal, 
salvo em caso de iminente perigo da vida. 
Art. 47. Exercer sua autoridade de maneira a limitar o direito do 
paciente de decidir livremente sobre a sua pessoa ou seu bem-estar. 

 

Segundo profissionais da área, mesmo que se coloque a questão da 

legalidade à parte, ainda há que se discutir se tal método é eficaz para o fim a 

que se propõe, qual seja, reabilitar o indivíduo na sociedade. É certo que há 

benefícios imediatos para o dependente químico, que recebe alimentação, 

acompanhamento e tratamento médico, mas isso por si só não assegura o 

resultado final satisfatório, sua eficácia (Borges, 2005).   

Quanto à questão do dever que o Estado tem de agir em meio ao 

cenário das drogas no Brasil, os opositores apontam que o erro se encontra na 

maneira como esta se opera: segundo eles, impondo intervenções que mais 

contribuem para o isolamento e para a exclusão social dos dependentes do 

que para a proteção e cuidado destes, que deveriam ser os objetivos a serem 

perseguidos. Destarte, configurando-se como uma política do governo que 

violenta a sociedade. 
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4.2 A Internação compulsória após a Lei nº 13.146/15 

 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, trouxe 

uma nova perspectiva, pautada na isonomia constitucional, para fomentar uma 

verdadeira inclusão dos indivíduos portadores de deficiência na sociedade. 

Consagrou-se o princípio da dignidade da pessoa humana como o principal 

fundamento para essa mudança de abordagem, conforme relatado no capítulo 

anterior.  

A dignidade é uma característica essencial da pessoa humana, 

bastando existir, ser humano, para ser de imediato digno de proteção e 

respeito. Não há distinção de cor, sexo, idade, origem, credo ou classe social 

para dele ser detentor, pois se trata de um princípio fundamental inerente a 

todo ser humano, mesmo quando ainda não se tem personalidade, no ventre 

materno, desde a concepção. 

Com efeito, é um princípio de grande importância uma vez que 

incide em diversos direitos fundamentais, em maior ou menor intensidade, 

apresentando-se como um preceito unificador destes. Irradia-se por todo o 

ordenamento jurídico, tendo por fonte a Constituição Federal, que o traz como 

um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, 

evidenciando-se como premissa central do Estado Democrático de Direito, 

como se percebe da dicção do inciso III do artigo 1º da Constituição:   

 

Art. 1
o
 A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

   [...] 
III – a dignidade da pessoa humana. 

 

É um valor de direito natural que se associa perfeitamente ao ideal 

de mínimo existencial relatado por muitos doutrinadores, à medida que a 

privação de certos direitos do homem, como o direito à saúde e à liberdade, 

julga-se aviltante e intolerável. Dessa forma, orienta as condutas dos indivíduos 

e do Estado, circunscrevendo situações mínimas a serem suportadas com 

dignidade. 

 Por outro lado, já é cediço que a problemática das drogas é um dos 

principais desafios enfrentados pela sociedade atualmente. Ela afeta 
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drasticamente o discernimento dos usuários, que começam a cometer crimes 

com o intuito de conseguir dinheiro para comprar mais da substância e 

sustentar o vício. Em alguns casos, há o aparecimento de distúrbios mentais 

em decorrência do seu uso excessivo e prolongado. 

Há de se perquirir, inicialmente, se a internação compulsória, meio 

de tratamento abordado no presente trabalho, se coaduna com a ideia da 

proteção do exaltado princípio da dignidade da pessoa humana, base 

ideológica do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A priori, a resposta seria 

negativa, pois como justificar que esse tipo de internação, que desconsidera a 

vontade do indivíduo e o submete a um tratamento forçado, respeita os direitos 

mais elementares do homem? 

De imediato, identifica-se o desrespeito ao direito de ir e vir do 

cidadão, direito de liberdade, assim com ocorre com o direito do enfermo de 

escolha do tratamento médico ao qual irá se sujeitar, configurando-se, também, 

uma ofensa ao direito à saúde, como podemos extrair da cartilha do IDEC, 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que faz um apanhado de diversas 

legislações na área da saúde. 

 

* Ter autonomia e liberdade para tomar as decisões relacionadas à 
sua saúde e à sua vida;  consentir ou recusar, de forma livre, 
voluntária e com adequada informação prévia, procedimentos 
diagnósticos, terapêuticos ou outros atos médicos a serem 
realizados. 
* Se você não estiver em condição de expressar sua vontade, apenas 
as intervenções de urgência, necessárias para a preservação da vida 
ou prevenção de lesões irreparáveis, poderão ser realizadas sem que 
seja consultada sua família ou pessoa próxima de confiança. Se, 
antes, você tiver manifestado por escrito sua vontade de aceitar ou 
recusar tratamento médico, essa decisão deverá ser respeitada. 
* Ter, se desejar, uma segunda opinião ou parecer de outro 
profissional ou serviço sobre seu estado de saúde ou sobre 
procedimentos recomendados, em qualquer fase do tratamento, 
podendo, inclusive, trocar de médico, hospital ou instituição de saúde. 

 

No entanto, a situação que a droga alcançou no país pode ser 

percebida nos jornais e revistas, que noticiam a tomada das cidades de interior 

pelo tráfico e a formação e proliferação, nos grandes centros urbanos, das 

vulgarmente chamadas ―cracolândias‖, locais em que usuários se reúnem para 

o consumo de substâncias entorpecentes. Pode-se perceber a aglomeração de 

pessoas que, reféns do vício, abandonaram o trabalho, os amigos, a família e a 
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própria dignidade, encontrando-se nas condições mais degradantes possíveis.  

O consumo de drogas, tanto as ilícitas quanto as lícitas, como o 

cigarro e o álcool, foi apontado como doença psíquica, pois retira do usuário o 

livre arbítrio na escolha entre parar ou não o uso da substância, sendo, 

ademais, catalogada na Classificação Internacional de Doenças (CID – 

10/F19).  

Assim, o princípio da dignidade da pessoa humana estaria atuando 

em favor da internação compulsória, não em oposição, como se cogitou 

inicialmente. O Estado não pode se quedar inerte frente ao avanço da droga 

sobre a sociedade, devendo agir para proteger e promover a dignidade da 

pessoa humana, o direito à saúde e em última analise, o direito à vida.  

Surge então outra questão: deve-se limitar a autonomia de um 

indivíduo para lhe garantir o exercício de outro direito fundamental, como no 

caso em tela? Para responder a essa pergunta é necessário compreender que 

nenhum princípio se apresenta como valor absoluto, exigindo uma relativização 

em determinados casos, como prenuncia o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal no Recurso Extraordinário nº 511.961-SP (DJe 13.11.09): 

 

O exercício absoluto de um direito fundamental quase sempre não 
encontra lugar na complexidade que emerge da realidade. Está no 
campo do irreal, da utopia. Assim, a autorização constitucional à 
imposição de restrições legais aos direitos fundamentais nada mais é 
do que o reconhecimento de um Estado de Direito no qual mesmo os 
direitos mais caros e indispensáveis a uma determinada coletividade 
não podem ter seu pleno exercício garantido incondicionalmente, sob 
pena de nulificação de outros direitos igualmente fundamentais. Esse 
reconhecimento é fruto de amadurecimento, da evolução social e 
política de um povo. Demonstra valores como o equilíbrio, a 
ponderação e a equidade. 

 

No mesmo sentido, elucida o Ministro Joaquim Barbosa ao julgar e 

indeferir um habeas corpus com pedido liminar, nº 253.818-SP, que ―não há 

direito absoluto, de modo que, havendo conflito entre dois princípios 

constitucionais, resta ao juiz fazer a ponderação entre eles no caso concreto‖. 

Assim, ao proceder um cotejo entre os direitos tratados neste 

capítulo, o direito à vida deve, via de regra, preponderar sobre os demais, 

inclusive sobre o direito à liberdade, consubstanciado no artigo 5º da 

Constituição Federal, dentre outros artigos, e a autonomia da vontade a ele 

associada. 
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Art. 5º 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, nos termos seguintes: (...) 
XV - e 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; 

 

Dessa forma, a despeito das críticas relatadas anteriormente, a 

internação compulsória é o meio mais adequado para tratar do problema da 

dependência química severa. Não se pode preservar a independência moral e 

intelectual do usuário que já foi tolhida pela doença. A própria rejeição ao 

tratamento faz parte dos sintomas, não podendo ser concedida a autonomia da 

vontade ao indivíduo em detrimento do seu direito à vida. Além disso, mesmo 

que se defenda que a internação compulsória é radical e ineficaz, na maioria 

das vezes é o último artifício para tentar recuperar o sujeito e evitar a sua 

autodestruição. 

Mister se faz destacar que há medidas alternativas para o defrontar 

a questão da drogadição que se mostram mais polêmicas que a própria 

internação compulsória. É o caso do que vem ocorrendo em alguns países do 

mundo, a exemplo da França, em que o Estado institui centros de apoio ao uso 

―seguro‖ de drogas.  

 

Com esta instalação, a França se une à lista de países que já contam 
com centros deste tipo, como Alemanha, Austrália, Canadá, Espanha, 
Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Holanda e Suíça, onde a 
experiência destes últimos anos foi positiva. A estrutura de consumo 
supervisionado, que conta com uma entrada independente no 
hospital, uma sala de espera e uma sala de consumo. Estará aberta 
todos os dias das 13h30 às 20h30 (VEJA). 

 

Como visto, a resposta para o questionamento feito é afirmativa, ou 

seja, é possível preterir um direito em detrimento de outro, através da analise e 

do cotejo, no caso concreto,  de princípios do direito. Isso remete à ideia de 

que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a priori, não se opõe à ideia da 

internação compulsória, apesar de ter como um dos fundamentos basilares o 

princípio da dignidade da pessoa humana. O que diz então o documento a 

respeito dessa modalidade de internação? 
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Após uma primeira análise do texto da Lei nº 13.146/15, percebe-se 

que não há menção à internação compulsória. No entanto, no capítulo ―Do 

Direito à Vida‖ do título ―Dos Direitos Fundamentais‖, encontra-se no parágrafo 

único do artigo 10 o que poderia ser o fundamento desta, in verbis: 

 
Art. 10.  Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa 
com deficiência ao longo de toda a vida.  
Parágrafo único.  Em situações de risco, emergência ou estado de 
calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada 
vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua 
proteção e segurança. 

 
Contudo, em seguida aduz o artigo 11 que é vedado sujeitar a 

pessoa com deficiência à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou 

institucionalização forçada. No mesmo sentido, explica o artigo 12 que é 

imprescindível o consentimento prévio do indivíduo para que se proceda a 

realização de tratamento, dentre outras hipóteses.  

 
Art. 11.  A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se 
submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a 
institucionalização forçada. 
Parágrafo único.  O consentimento da pessoa com deficiência em 
situação de curatela poderá ser suprido, na forma da lei. 
Art. 12.  O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com 
deficiência é indispensável para a realização de tratamento, 
procedimento, hospitalização e pesquisa científica. 
§ 1

o
  Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, 

deve ser assegurada sua participação, no maior grau possível, para a 
obtenção de consentimento. [...] 

 
Tais artigos poderiam ser utilizados como argumentos que 

alicerçassem a alegação de que o Estatuto não acolhe o instituto da internação 

compulsória. Entretanto, retomando um pouco o que prenuncia o artigo 10, 

expõe o artigo 13 que é possível o atendimento da pessoa com deficiência sem 

o livre e prévio consentimento, quando este se encontrar em risco de morte ou 

de emergência em saúde: ―A pessoa com deficiência somente será atendida 

sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte 

e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as 

salvaguardas legais cabíveis‖.                        

Assim, de acordo com os artigos supramencionados, não se pode 

firmar uma posição quanto permanência da internação compulsória como meio 

de tratamento dos deficientes mentais e, consequentemente, dos dependentes 

químicos, em decorrência da interpretação comumente utilizada pelo Estado e 
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sua política antidrogas. Há de se questionar se houve ou não a revogação 

tácita da Lei nº 10.216/2001, no que tange à internação compulsória, bem 

como dos procedimentos utilizados para promovê-la. Com isso, percebe-se que 

a matéria deixou um pouco a desejar, causando certa confusão na 

interpretação, até mesmo uma omissão do legislador sobre a matéria. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A crescente proliferação das drogas, tanto no interior de municípios 

quanto nos grandes centros urbanos, fez com que o Estado agisse para tutelar 

os direitos dos indivíduos e da sociedade, instituindo várias frentes de combate 

à produção, à venda e ao consumo de substâncias entorpecentes. Mesmo 

assim, vários indivíduos, principalmente jovens, são atraídos para esse obscuro 

mundo das drogas que tem por último elemento dessa cadeia de produção o 

usuário. 

A questão da dependência química afeta diversos segmentos sócias 

e princípios como o da dignidade da pessoa humana, refletindo no indivíduo, 

na família e na sociedade. Vários são os esforços do Estado para promover 

ações preventivas, repressivas e de reabilitação, no entanto não há uma boa 

aceitação do tratamento pelo usuário, que pode deixar a clínica por vontade 

própria a qualquer momento. 

Como último recurso para reverter o quadro, o Estado instituiu a 

internação compulsória de dependentes químicos que se encontrassem em 

situação grave, com quadros de deficiência mental, de forma a gerar pra si uma 

situação de risco, comprometendo a própria vida. A controvérsia foi grande, 

muitas críticas foram feitas tanto por especialistas nas áreas de direito e saúde 

quanto pela população em geral, mas, superada a questão da legalidade, o 

procedimento continuou a ser operacionalizado. 

Evidenciou-se que se pode limitar a autonomia de um indivíduo para 

lhe garantir o exercício de outros direitos fundamentais, quais sejam o direito à 

vida e o direito à saúde, no caso em tela. Para isso, é necessário compreender 

que nenhum princípio ou direito fundamental se apresenta como valor absoluto, 

exigindo uma relativização em determinados casos para que interesses 

maiores sejam preservados. 

Em julho de 2015, foi promulgada a Lei n.º 13.146 estabelecendo o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou a abordagem dos deficientes, 

garantindo-lhes igualdade e inclusão social, com base na dignidade da pessoa 

humana. No entanto, o documento trouxe normas confusas, quanto à 

possibilidade de internação compulsória, que não foi expressamente citada. 
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Há normas que serviriam tanto para fundamentar a internação 

compulsória quanto para rechaça-la. Percebe-se uma omissão do legislador 

quanto à discussão do tema, mais que isso, perdeu-se uma grande 

oportunidade de regulamentar o entendimento sobre a internação compulsória, 

com as devidas adequações reivindicadas pelos que não a apoiavam da forma 

com que esta vinha sendo operada na praxe.  

Além disso, há outra questão, também muito importante, apontada 

nas pesquisas sobre o tema, que fomenta a elaboração de um posterior 

trabalho científico, qual seja, os conflitos entre normas alteradas pelo Estatuto 

da Pessoa com Deficiência e o Novo Código de Processo Civil. Com efeito, 

certos termos e mandamentos divergem em alguns pontos de forma a se 

cogitar uma vigência bem efêmera de alguns artigos do Código Civil alterados 

pelo Estatuto. 

O fato é que o Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma lei muito 

recente no ordenamento jurídico brasileiro, de forma que qualquer dificuldade 

na interpretação do seu texto normativo será solucionada, inevitavelmente, por 

intermédio das jurisprudências, nos casos concretos, e das discussões 

doutrinárias que se sucederão em um futuro próximo. Por enquanto, não se 

tem como assegurar que o instituto da internação compulsória irá perdurar, 

ainda que de maneira diferida da que era estipulada antes da Lei nº 13.146/15.  
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