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RESUMO

Para compreender os mecanismos de efetividade das políticas públicas voltadas para a
promoção da saúde mental,  é necessário fazer um resgate histórico dos modelos de
tratamento e concepção que a loucura recebeu ao longo do tempo, desde a total negação
da  dignidade  da  pessoa  humana,  até  o  movimento  da  Reforma  Psiquiátrica  e  as
problemáticas  atuais.  Para  isso,  utilizou-se estudo bibliográfico  a  fim de analisar  a
evolução dos direitos fundamentais, suas gerações, a eficácia jurídica de suas normas,
bem como a equivalência de tratamento dado aos direitos sociais, para compreender os
mecanismos de efetividade das normas que visam prestação positiva estatal. Assim, há a
presença  de  falhas  nas  políticas  públicas,  bem  como na  argumentação  acerca  da
incompetência do estado nessa esfera prestacional, através de doutrinas que pregam os
direitos  sociais  como  normas  meramente  programáticas,  bem  como  a  cláusula  da
reserva  do  possível  para  eximir  o  Estado  de  suas  obrigações.  De  tal  sorte,  a
compreensão  dos  mecanismos  de  efetividade  coaduna  com  a  interpretação  da  lei
10.216/2001, cujos institutos, inovações e lacunas são analisados ao longo do trabalho.

Palavras-chave: Reforma Psiquiátrica; Efetividade; Direitos Sociais; Saúde Mental.



8

ABSTRACT

To  comprehend  the  Mental  Health  Promotion  Public  Politics'  Effectiveness,  it  is
necessary to do a historical rescue of the treating and conception models which were
received  by madness,  since the total  denial  of  human dignity  until  the  Psychiatric
Reform's  Movement and the nowadays problems. In  this objective,  it  was used the
bibliographical  study,  aiming  to  analyze  the  fundamental  rights  evolution,  its
generations,  the  juridical  effectiveness  of  its  norms,  as  well  as  the  equivalency of
treatment given to the social rights, to comprehend the mechanisms effectiveness of the
norms that  aim to  State  positive  provision.  Therefore,  there  are  fails  in  the  public
politics, as well as in the argumentation around the incompetence of the State in this
provisional  scope,  through  doctrines  that  preach  the  social  rights  as  merely
programmatic norms, as well as the Possible Reserve Principle to redeem the State of its
obligations. So that, the comprehension of the effectiveness mechanisms works with the
interpretation of the 10.216/2001 Law, whose instituts, inovations and gaps are analyzed
during the present work.

Keywords: Psychiatric Reform; Effectiveness; Social Rights; Mental Health.
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1 INTRODUÇÃO

Saúde  é  um conceito  que  passou  historicamente  por  diversas  acepções,

sendo  primeiramente  entendida  apenas  como ausência  de moléstias  físicas.  Com o

advento  da Revolução  Industrial,  o  modelo  segmentário  da  sociedade  de  produção

influenciou  diversos  campos  da  sociedade  e  do  pensamento,  e  dentre  eles,  afetou

largamente a visão holística da saúde como um corpo equilibrado em sentido amplo.

 O surgimento das ciências psíquicas foi fator decisivo no que, atualmente,

se compreende como saúde, surgindo a percepção de que o conceito ora em questão não

se  caracteriza  somente  como ausência  de  enfermidades  no  corpo,  mas  também na

mente.  Dessa forma, não apenas o aspecto corpóreo e seu funcionamento regular é alvo

de normatividade protetiva, mas também a saúde psíquica das pessoas é compreendida

como fator  preponderante  para  uma qualidade de  vida condizente  com os  padrões

estabelecidos.

 Assim como o conceito de saúde, o Direito também passou por evoluções.

Dessa forma, os chamados Direitos Sociais trouxeram a previsão do direito à saúde

como uma prerrogativa do indivíduo, através do entendimento dessa faculdade como

uma liberdade positiva a ser garantida pelo Estado.

 Ao incluir o direito à saúde como um direito social, define o Estado uma

série de normas programáticas, visando otimizar a qualidade dos serviços públicos nessa

área. Porém, entender o direito à saúde, e mais especificamente, à saúde mental como

mera previsão institucional seria reduzir o seu real papel, mitigando o caráter axiológico

intrínseco de sua existência, que é a manutenção do princípio da igualdade através de

prestações positivas do Estado, garantindo a efetividade do direito em questão como

direito fundamental.

O presente trabalho visa esclarecer de que maneira o direito à saúde mental

pode ser considerado um direito fundamental, através da análise das principais obras

sobre a temática dos princípios e dos direitos fundamentais. Além disso, ao abordar a

chamada  Reforma  Psiquiátrica,  movimento  multidisciplinar  que  culminou  com  a
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Política Nacional de Saúde Mental apoiada na Lei 10.216/01, ter-se-á como objeto a

efetividade de tais  direitos através dos instrumentos instituídos pelo legislador,  bem

como as mudanças estruturais que ocorreram no modelo de tratamento do indivíduo

com transtorno mental.

Houve uma busca de humanização no tratamento ao portador de transtornos

psíquicos, abandonando-se o modelo manicomial, excludente e segregacionista para se

buscar  alternativas de integração entre  individuo,  sociedade e família,  num modelo

aberto e com bases comunitárias, inclusive no que tange aos avanços normativos e de

fiscalização dos institutos.

A intenção  ao  desenvolver  este  trabalho  é  salientar a  importância  de

Políticas Públicas  que promovam a saúde mental,  sendo esta correlacionada com o

próprio direito à vida e à dignidade, observando os instrumentos utilizados pelo Estado

para cumprir esse dever, promovendo a prevenção, a manutenção e a restituição de um

quadro de saúde mental equilibrado em todos os indivíduos da sociedade. 

Dessa forma, a promoção da saúde mental em uma sociedade representa o

resgate de um entendimento holístico do ser humano, potencializando sua capacidade de

agir autonomamente, e aperfeiçoando o indivíduo nos mais abrangentes aspectos de sua

vida.

Torna-se, portanto, de suma importância observar de que forma as políticas

públicas são essenciais na efetivação desse direito social, assim como determinar seu

real papel e a maneira que ele vem sendo desenvolvido, ampliando-se a visão acerca da

interpretação das chamadas “normas programáticas’’. 

Além disso,  caberá ao presente estudo analisar  quais  os mecanismos de

efetividade à luz das políticas e legislações de saúde mental, bem como investigar o

papel da sociedade na formação de uma democracia partipativa nos equipamentos e

serviços destinados aos portadores de doenças mentais. 
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 2 ASPECTOS DA SAÚDE MENTAL

Ao abordar os aspectos relacionados à saúde, compreende-se a necessidade

de partir de uma premissa conceitual, a fim de entender o modo como foi direcionada a

formulação do termo,  e as consequências que este  trazia consigo.  A pluralidade de

acepções era fruto da extensa lista de filósofos, políticos e demais pensadores que se

debruçaram sobre o assunto, tentando encontrar o melhor modo de traduzir sua essência.

O  modo  como  uma  sociedade  conceitua  saúde  tem  diversas  aplicações

práticas, devendo essa evolução ser conhecida preliminarmente, para então tratar-se de

outras demandas.

Com o domínio do termo, percebe-se a necessidade de especificar ainda

mais um de seus elementos, o qual é abordado neste trabalho através do estudo da saúde

mental,  de  sua  problematização  e  das  políticas  públicas  adotadas  na  história  dos

tratamentos aos portadores de transtornos e doenças mentais.

Posteriormente,  faz-se  necessário  compreender  a  passagem  do  modelo

primitivo de segregação dos chamados “loucos’’ para a sistemática asilar, com as novas

abordagens oriundas da cientificidade positivista aplicada à Psiquiatria.

De maneira ainda mais exemplar, traz o movimento reformista, encabeçado

pela experiência italiana, o aprimoramento da busca por uma efetiva humanização do

sistema de atendimento, sendo a Reforma Psiquiátrica essencial para uma incorporação

da dignidade da pessoa humana nas questões geradas a partir dessa problemática. 

Dessa forma, ao confrontar as medidas adotadas no âmbito internacional,

melhor aguçada será a compreensão de todas as etapas de transformação dentro do

contexto brasileiro, além de suas peculiaridades legislativas e sociais. 

2.1 Delimitação conceitual de Saúde.
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Para compreender o Direito à Saúde, é necessária uma análise conceitual do

que seria Saúde, para então entrar na questão da normatização desse direito.

No início das práticas terapêuticas, a medicina não passava de um conjunto

de  observações  sem  sistematização  ou  objetividade.  Dessa  forma,  a  saúde  foi

conceituada primordialmente  como a manifestação de doenças diretamente  ligada à

relação entre indivíduo e ambiente, em especial o ambiente de trabalho, característica

essa adotada na Carta Magna brasileira de 1988, que ao tratar das competências do

Sistema Único de Saúde, ressalta:

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos
termos da lei:
VIII  -  colaborar  na  proteção do meio  ambiente,  nele compreendido o do
trabalho.

Também nesse sentido afirmou Friedrich Engels no século XIX, ao ressaltar

o nível de saúde das populações intrinsecamente ligado ao modo de vida da cidade, ao

ambiente de trabalho e as condições as quais eram submetidos os trabalhadores com o

advento da Revolução Industrial na Inglaterra (ENGELS, 1986).

A partir  desse  momento  histórico,  observa-se  o  caráter  mecanicista  da

doença,  em  que  ela  representa  uma  falha  na  linha  de produção,  passível  de  uma

correção,  através  de  um  reparo  especializado.  Além  disso,  outra  característica

importante  da sociedade industrial  é  o  abandono da visão holística do homem, tão

comum ainda hoje no pensamento oriental,  cada vez mais  buscada como forma de

compreender o ser humano nas terapias modernas.

Desse  modo,  o  homem  passou  a  ser  visto  não  mais  como  um  todo

equilibrado, mas como partes que devem compor esse todo, cada vez mais parecido com

a máquina por ele criada. Assim, com essa visão fragmentada, Descartes explica a saúde

como a ausência de doenças, de modo a concluir ser possível, inclusive, descobrir a

“causa da conservação da saúde” (DESCARTES, 1952).

Ainda assim, restavam insuficientes tais explicações para o entendimento

dos conceitos de saúde e doença.  Foi então que Louis Pasteur apresentou estudo em que

observava a existência de microrganismos, revolucionado o conhecimento etiológico

das  patologias,  dando  um  salto  evolutivo  na  formulação  dos  conceitos  básicos

anteriormente questionados (PASTEUR, 1876).
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Porém,  não  foi  a  evolução  no  campo  do  conhecimento  que  denotou  a

necessidade de uma delimitação do que seria a saúde, mas sobretudo uma necessidade

política.  Após  as  duas  Grandes  Guerras,  o  mundo  encontrava-se  devastado,

economicamente débil, descrente de sua organização social. E, portanto, necessitando

de novos parâmetros para se reerguer.

Nesse  contexto,  em  1948  houve  a  criação  da  Organização  das  Nações

Unidas  -  ONU -  a  fim  de materializar  os  anseios  dos países  membros  através  da

cooperação  e  da  institucionalização  de  organizações e  agências  especializadas,

diretamente  subordinadas  à  ONU e  objetivando  cuidar de  assuntos  específicos,  na

maioria das vezes no âmbito dos direitos humanos e assistência humanitária.

Dentre essas agências, cabe-nos ressaltar a OMS- Organização Mundial de

Saúde, cuja constituição prevê a definição de saúde como “estado de completo bem-

estar físico, mental e social,  não consistindo somente a ausência de uma doença ou

enfermidade”.  Ou seja,  fugindo  do  modelo  anteriormente  proposto,  para  apresentar

agora  a  promoção  do  bem-estar,  nos  mais  diversos  âmbitos,  incluindo  o  da  saúde

mental,  como característica  indispensável  na conceituação adequada de saúde a  ser

adotada no âmbito internacional.

Esse entendimento da essencialidade do equilíbrio interno e do equilíbrio na

relação homem/ambiente está presente na definição que fundamenta a constituição da

OMS.  Apesar  da  amplitude  atingida,  tal  definição  sofreu  diversas  críticas  por  se

confundir com o conceito de felicidade, já que seria impossível alcançar um estado de

completo bem-estar  como sugere o instituto,  uma crítica recente,  feita por Dejours,

conclui que o estado de plenitude almejado não existe, porém que a saúde deve ser

compreendida como a busca constante de tal estado (DEJOURS, 1986).

Trazendo para o âmbito da saúde mental, também podemos concluir que a

perfeita sincronia de todos os setores da vida é meta inalcançável, porém, deve ser

compreendido um limiar de normalidade dos conflitos sofridos internamente e sob a

influência do ambiente a fim de entender qualitativamente os aspectos que permeiam a

saúde mental, e não apenas reduzi-la ao antigo entendimento de ausência de doenças ou

transtornos,  pois  a  conceituação  feita  pela  agência da  ONU já  havia  superado  tal

entendimento. 
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Entretanto, em termos de saúde mental, tais evoluções epistemológicas só

farão sentido a partir do movimento reformista que ficou conhecido como Psiquiatria

Democrática  Italiana,  em  meados  de  1970,  inaugurando  uma  abordagem  mais

humanizada e condizente com as conceituações de saúde utilizadas internacionalmente e

implementadas no Pós-Guerra. 

2.3 Evolução histórica manicomial.

Para entender a atual situação dos institutos relacionados à saúde mental no

Brasil, precisa-se compreender questões que antecedem o modo como são tratados os

portadores de doenças mentais.  É preciso elucidar  a própria  gênese do pensamento

humano  sobre  as  maneiras  de  lidar  com  tais  pessoas, como  elas  eram  percebidas

socialmente, e o que representavam simbolicamente para os demais indivíduos.

Durante muitos anos, a Europa medieval se deparou com uma doença que se

disseminou em larga escala: a lepra. O entendimento da época acerca da doença era de

que se tratava de uma espécie de flagelo divino, visando à penitência do enfermo com a

finalidade de purificação de sua alma. 

Com isso, o leproso foi submetido a um regime de exclusão, onde se deveria

isolá-lo  do  convívio  social,  sendo  isto  feito  através  dos  inúmeros  Leprosários

construídos  por  toda  a  extensão  do  continente  europeu,  a  fim  de  garantir  o

segregacionismo entre os “sãos” e os “doentes”.

Em sua obra, A História da Loucura, Michel Foucault compara a maneira de

a sociedade tratar os leprosos, com a que, posteriormente, é estabelecida em relação aos

portadores de doenças mentais e outros casos que são englobados na terminologia de

“loucos” (FOUCAULT, 1972).

Na tradição judaica incorporada pelo pensamento cristão, pode-se observar

essa necessidade de “purificar” os leprosos, conforme ensinamentos reproduzidos em

Levítico, ou mesma a “cura” de leprosos no novo testamento (BÍBLIA, 1982).
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Da  mesma  maneira  que  houve  uma  repulsa  social,  empurrando-os  aos

Leprosários, assim também ocorreu com os loucos. Estes eram enxotados das cidades,

muitas vezes colocados em navios chamados de “Nau dos Loucos” e enviados para

terras  longínquas  onde  não  poderiam  ameaçar  a  aparente  integridade  racional  da

sociedade que os rejeitou. O caso era de negação da cidadania, do pertencimento do

individuo  àquele  grupo,  demonstrando  o  esvaziamento sofrido  pelos  portadores  de

doenças  mentais,  ou  qualquer  pessoa  de  comportamento  desviante  do  padrão

estabelecido. 

Dessa forma,  eram designados aos loucos,  lugares  para ficarem detidos.

Apesar  de sempre ter  existido lugar  específico  para os  insanos  na maior  parte  das

cidades europeias, podemos constatar que estes lugares muitas vezes eram os antigos

Leprosários, pois a lepra havia sido praticamente erradicada após o fim da Idade Média

e das Cruzadas. Se observarmos, o que estava acontecendo era a delegação de um lugar

de  exclusão,  ou  seja,  um  não  lugar,  para  um  indivíduo  indesejável,  retirado  da

companhia  dos  demais,  o  que em outras  palavras  significa  uma atribuição  de  não

existência ao mesmo. 

Com  isso,  os  loucos  ficaram  adstritos  a  seus  lugares  específicos  de

confinamento, os Hospitais Gerais e as Casas dos Loucos, onde, na mentalidade da

época, deveriam sofrer torturas, castigos físicos, tratamento degradante, devido à sua

natureza  penitente.  Era  desejável  que  sofressem  o  abandono  físico,  para  que

alcançassem a salvação espiritual. 

Porém, o contexto histórico trazia novos horizontes, a Revolução Industrial

acentua  o  desenvolvimento  das  técnicas  nos  mais  diversos  campos,  a  Revolução

Francesa  era  um  marco  das  transformações  sociais,  visceralmente  entrelaçadas  ao

pensamento Iluminista.  Há o reconhecimento da dignidade da pessoa humana como

valor essencial ao desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária e justa. 

Dessa  forma,  desdobra-se  nesse  contexto  de  transformações  uma  nova

doutrina filosófica, sociológica e política, o Positivismo. Este traz consigo a ideia da

valorização das ciências e do conhecimento.

Outra inovação no pensamento do fim do século XIX foi a concepção de

uma nova ciência, onde Sigmund Freud, inaugura o entendimento da existência de uma
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parte inconsciente na mente humana, revolucionando os debates acerca dos tratamentos

e definições dados aos loucos (FREUD,1972).

Muito embora a intenção fosse reformar, devemos ser cautelosos com tal

afirmação  e  direcionar  questionamentos  relevantes  às  providências  tomadas  em

sucessão a essa transformação do pensamento.

Dessa  forma,  percebe-se  que  o  louco,  anteriormente, era  desprovido  da

qualidade de sujeito, confinado em lugares de isolamento, aglomerado com os outros

loucos em ambientes desumanos, sofrendo castigos e torturas. O que é retratado é a

heterogeneidade a qual era submetido o insano, porém com o surgimento das ciências

psíquicas e a valorização da ciência através do positivismo, é observada a necessidade

de individualização do louco, que agora deixa de ser apenas objeto e está dotado de

subjetividade,  sendo  assim  inicia-se  o  processo  de  observar  cada  caso,  em  suas

especificidades, levando em conta a situação de cada indivíduo e a melhor maneira de

tratá-lo. 

Outro ponto relevante é a implementação do conceito de tratamento. Antes

não havia que se falar em cura, portanto os loucos não eram tratados, apenas confinados

para ali  se degradarem. Com o advento das correntes de pensamento anteriormente

mencionadas, faz-se necessária a observação da possibilidade de cura ou não, e havendo

possibilidade, a melhor maneira de realizá-la.

Porém,  a  concepção  de  cura  é  questionável  através  dos  parâmetros

positivistas aplicados na reformulação do modelo asilar. Como a ciência era vista como

um campo de neutralidade, de pretensa objetividade, colocava-se acima dos demais

fatores, ficando o médico ou profissional da saúde num campo de supremacia em que

ele representa o ideal  do homem médio a ser  incutido naquele indivíduo desviante,

anormal, em forma de ‘’cura’’,  como bem podemos observar nas palavras de Paulo

Vasconcelos Jacobina ao retratar as bases da concepção contemporânea de loucura:

Explicitam-se,  pois,  outros  pressupostos  que  lastreiam  a  concepção
contemporânea de loucura, notadamente no direito penal – a loucura como
inferioridade moral, estado do qual as pessoas poderiam ser trazidas de volta
ao rumo da sanidade, se afastadas das forças alienadoras da sociedade. Vale
dizer, se perdessem a liberdade psicológica da loucura e fossem guiadas pela
mão segura do alienista, não lhes restaria mais do que trilhar o caminho da
normalidade.  A cura,  nessa  concepção,  seria  o  retorno  ao  estado  ideal
simbolizado pelo homo medius – o estado normal –, por mais metafísica que
a  noção  de  normalidade  possa  parecer,  mesmo  porque tanto  a  noção  de
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homem  médio  quanto  a  noção  de  normalidade  são  apenas  abstrações
racionais. (JACOBINA, 2008, p. 47)

Dessa forma, a ciência torna-se instrumento pelo qual o discurso ideológico

da cura justifica o conservadorismo, pois não se poderia falar em uma reforma, e sim

numa reformulação, à medida que os espaços de isolamento não foram abolidos, mas

apenas substituídos por outros, igualmente segregacionais. 

Retira-se o indivíduo dos Hospitais  Gerais  e  das Casas dos Loucos e o

insere em um hospício, com a diferença de que este último está amparado por uma

justificativa plausível, permeada de uma pretensa cientificidade. Trata-se da substituição

de uma prática de controle por outra mais sutil, denotando as relações de poder que

perpassam a questão asilar. 

Além disso, a introdução de fármacos nos tratamentos representa um viés

duplo, por um lado a possibilidade de utilizar a evolução científica em prol da melhora

do indivíduo, por outro lado, enseja margem ao abuso de prescrição de fármacos e à

manipulação com intuito de lucro mercadológico, visto ser extremamente lucrativa a

venda de remédios.

Contudo,  a  inserção  das  ciências  psíquicas  no  tema, bem  como  a

medicalização  trazida  pelos  novos  moldes,  não  representam  um  retrocesso,  pelo

contrário, apresentam grande evolução frente às práticas medievais anteriores, apenas

impende pontuar que não oferece o conjunto de medidas necessárias para a garantia de

um tratamento eficaz e digno.

2.4.  A Reforma Psiquiátrica

A Psiquiatria possuiu originariamente uma conotação reformadora, havendo

o  reconhecimento  da  insustentabilidade  dos  locais  destinados  aos  insanos,  onde

prevalecia a selvageria e objetivava tão somente o cárcere. 

A experiência do médico francês Pinel  (FOUCAULT,  1972)  foi  um dos

primeiros exemplos de medidas de ruptura com o antigo sistema. Em sua emblemática

“libertação dos loucos”, incutiu, sob a forma de mitificação, a ideia de reforma que viria

a ser desenvolvida posteriormente por outros profissionais.



19

Com a “revolução Pineliana” no final do século XVIII,  surge a chamada

Psiquiatria Organicista ou Biológica, em que a loucura passou a ser objeto de estudo das

ciências médicas e o Hospital passou a ser o espaço institucional para observação dos

sinais e sintomas apresentados, sem falar que a Psiquiatria ganhou o status de primeira

especialidade médica,  preocupando-se em classificar as patologias,  e onde iniciou a

utilização de fármacos.

Além dessas, outras correntes da Psiquiatria se desenvolveram sem trazer

uma real modificação nas insuficiências do modelo antigo, apenas reiterando-o, assim

como afirma Amarante:

No  entanto,  a  Psiquiatria  Comunitária  e  Preventiva, a  de  Setor  e  a
Comunidade Terapêutica,  correntes de origem norte-americana,  francesa  e
inglesa,  respectivamente, "apesar  de proporem uma nova racionalidade na
assistência em saúde mental,não colocavam em xeque, sob qualquer hipótese,
a essência mesma da psiquiatria enquanto saber e prática de intervenção. Não
questionavam os conceitos mais fundamentais da psiquiatria `oficial'  mas,
simplesmente, propunham uma modernização de suas formas de organização
institucional" (AMARANTE, 1990, p.78)

Porém, em meados dos anos 1960, Franco Basaglia, médico italiano, inicia

uma radical  crítica  ao  paradigma psiquiátrico,  ressaltando o  caráter  de urgência  da

revisão dos preceitos basilares da sistemática até então adotada.

Em 1971, Basaglia se dirige a Trieste, onde se defronta com um alto grau de

precariedade  e  miséria  de  condições  nos  hospitais,  percebendo  que  uma  simples

humanização  não  seria  suficiente,  eram  necessárias  profundas  transformações  no

modelo  de  assistência  e  principalmente  nas  relações entre  sociedade  e  loucura

(AMARANTE, 1996).

Dessa forma, inicia uma grande revisão dos modos de entender, lidar e tratar

a loucura.  Com isso,  ele critica  a  sociedade e sua maneira de se relacionar  com a

diferença, não representando a negação das práticas médicas institucionalizadas e do

avanço feito em relação à barbárie medieval, o que estava sendo por ele negado era o

poder  que  a  sociedade  delegava  à  Psiquiatria,  para  que  esta  se  responsabilizasse,

excluísse, isolasse e discriminasse todos aqueles que não estavam dentro do padrão

social pré-determinado de normalidade.

Com tais críticas, Basaglia promoveu em Trieste a substituição dos antigos

manicômios,  iniciando  uma  nova  rede  territorial  de  atendimento  baseada  em  uma
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assistência  comunitária,  emergências  psiquiátricas  em  hospitais  gerais,  moradias

assistidas, centros de convivência e serviços de atenção (AMARANTE, 1996).

Esta reforma no sistema de saúde mental ficou conhecida para além de sua

territorialidade,  ganhando enorme destaque na história  da Psiquiatria,  ao  passo que

reformulou a visão até então dominante, sendo conhecida como Psiquiatria Democrática

Italiana. 

No ano de 1973, a Organização Mundial de Saúde elegeu a experiência em

Trieste como a principal referência mundial na reformulação da assistência em saúde

mental. 

Como consequência deste reconhecimento, após outras implementações do

modelo  de  Basaglia,  foi  aprovada  no  ano  de  1978  a  chamada  “Lei  da  Reforma

Psiquiátrica  Italiana”,  também chamada “Lei  180”,  que  estabeleceu  a  abolição  dos

manicômios na Itália e está em vigor até a atualidade.

Este movimento influenciou modelos no mundo inteiro,  e foi  a  base da

chamada Reforma Psiquiátrica ou Luta Antimanicomial, que consiste numa mobilização

transdisciplinar e social, propondo a reformulação de políticas públicas de saúde mental,

abandonando o modelo asilar, considerado opressivo e segregacionista, baseado num

modelo discriminatório e que compactua com a privação da liberdade, da convivência, e

cerceia o exercício da subjetividade e da cidadania dos portadores de doenças mentais

ou  quaisquer  pessoas  necessitadas  de  auxílio  neste  campo,  mesmo  que  não

diagnosticadas como doentes crônicos, visando substituir tal modelo por um conjunto

de serviços.

Tais serviços são de natureza aberta e comunitária, garantindo tanto quanto

possível a manutenção do convívio social e familiar do portador de transtorno, bem

como um entendimento global, caracterizando o atendimento não apenas do doente, mas

da família onde ele está inserido de modo a favorecer este convívio.

O movimento reformista se consolida no Brasil  através da lei 10.216/01,

fortalecendo a política da inclusão e não mais do isolamento, criando institutos que

contribuem para a socialização do indivíduo, expandindo e fortalecendo a rede extra-

hospitalar de atendimento e incluindo ações da saúde mental na atenção básica. 
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Porém, para se chegar nesse entendimento, o Brasil passou por um longo

processo de amadurecimento da questão manicomial, a qual se dará breve notícia, para

então poder aprofundar-se acerca da Reforma Psiquiátrica no Brasil.

2.5 Desenvolvimento da Saúde Mental no Brasil.

Na segunda metade do século XIX, inicia-se o processo de construções de

estabelecimentos destinados a  doentes mentais  no Brasil.  Isso ocorre  dentro de um

contexto histórico maior, que é a corrente positivista e a posição da Psiquiatria à época

como detentora da verdade imparcial e única solução capaz de promover a “cura” dos

alienados.

Dessa forma, são construídos locais de orientação manicomial, tendo como

maior expoente, a criação do Hospício Pedro II, anexo à Santa Casa de Misericórdia do

Rio de Janeiro, que funcionaria até 1852 como hospício provisório (MACEDO, 2006).

Em 1903, foi promulgado, pelo então presidente Rodrigues Alves, o Decreto

1.132, que tinha como principal objetivo resguardar a ordem pública. Porém, a nova

legislação  trazia  sensíveis  modificações  na  evolução  do  entendimento  das  doenças

mentais, prevendo, por exemplo, um procedimento específico a ser observado para a

internação, bem como a necessidade de laudo médico. Outro dispositivo importante

ressalta a possibilidade de o individuo ou um terceiro interessado requerer, a qualquer

tempo, a realização de novo exame.

Apesar de o referido decreto prever o tratamento domiciliar, a internação em

estabelecimento asilar ainda era regra, conforme Art.457 do Código Civil de 1916:

Os loucos,  sempre que parecer  inconveniente conservá-los em casa, ou o
exigir  o  seu  tratamento,  serão  também  recolhidos  em estabelecimento
adequado

Com o advento do Governo Provisório de Getúlio Vargas, o Decreto n.1.132

foi  revogado  por  novo  dispositivo,  o  Decreto  n.24559,  que  representou  um

fortalecimento  do  caráter  manicomial  e  discriminatório,  tendo  sido  alvo  de  várias

críticas, sendo inclusive acusado de instrumento de promoção de eugenia.
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Já no processo de redemocratização pós-ditadura militar, tem-se a influência

da  Psiquiatria  Democrática  Italiana  de  Franco  Basaglia,  bem como a  formação  do

Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, como precursores do que viria a ser a

reforma brasileira. O MTSM consistia numa heterogênea composição que englobava

desde sindicalistas, a associações de familiares, integrantes do movimento sanitário e

outros segmentos da sociedade.

Além disso, o contexto histórico valorizava o resgate da cidadania, sendo

esta atribuída ao portador de transtorno ou doença mental dentro do entendimento da

luta antimanicomial, levando a questionamentos mais profundos, onde estavam sendo

analisados não mais meros mecanismos de melhora da qualidade dos atendimentos ou

mesmo do acesso a eles, mas estava sendo questionada a própria lógica do modelo, que

se apresentava insuficiente à luz da cidadania do portador de transtorno mental, como

bem podemos observar na visão de Tenório:

Finalmente,  a  própria  questão  das  estruturas  de  cuidado  ganhou  outra
abordagem: não se trata de aperfeiçoar as estruturas tradicionais (ambulatório
e  hospital  de  internação),  mas  de  inventar  novos  dispositivos  e  novas
tecnologias de cuidado, o que se exige rediscutir a clínica psiquiátrica em
suas bases. (TENÓRIO, 2001, p. 33)

Em 1987, ocorreu a construção do primeiro CAPS - Centro de Assistência

Psicossocial  -  como  alternativa  extra-hospitalar,  sendo  seguida  da  promulgação  da

Constituição Cidadã de 1988, tendo como um dos pressupostos a dignidade da pessoa

humana. Coadunando com essa orientação, no mesmo ano, o governo municipal  de

Santos interditou um hospital psiquiátrico particular por violações aos direitos humanos

dos internados e maus tratos, substituindo-o por uma rede de CAPS, representando uma

experiência inovadora no Brasil e fortalecendo o movimento antimanicomial.

Diante dos debates,  do fortalecimento  da mobilização reformadora,  bem

como  da  organização  da  sociedade  em  prol  da  construção  de  uma  legislação  que

legitimasse seus anseios, foi apresentado um projeto de lei, pelo então Deputado Federal

Paulo Delgado, a fim de tornar a reforma psiquiátrica nacional e irreversível. 

De acordo com o estudo do Ministério da Saúde (2005), a partir de 1992,

após o fracasso do projeto de lei anteriormente mencionado, legislações começam a ser

aprovadas nos âmbitos estaduais,  impulsionadas pelos movimentos antimanicomiais.
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Tais leis instituíam a redução progressiva dos leitos psiquiátricos em prol de uma rede

aberta e comunitária de atenção à saúde mental.

Toda essa mobilização, social, legislativa e política, culminou com a criação

da Lei 10. 216/01, a lei da Reforma Psiquiátrica no Brasil e da Política Nacional de

Saúde  Mental,  que  adotam  uma  rede  de  serviços  e  equipamentos,  tais  como  os

anteriormente mencionados CAPS- Centros de Assistência Psicossocial, bem como os

SRT’s – Serviços Residenciais Terapêuticos, os Centros de Convivência e Cultura –,

além dos leitos de atenção integral em hospitais gerais ou nos CAPS III  (CAPS 24

horas).

O modelo adotado pela lei da Reforma Psiquiátrica no Brasil em muito se

aproxima do modelo da Lei Basaglia, priorizando a ressocialização, o não isolamento do

indivíduo, a assistência comunitária e aberta, o convívio com a família e a garantia dos

direitos e liberdades, além da redução progressiva dos leitos psiquiátricos, diferindo do

modelo italiano nesse ponto, pois o que ocorreu no país europeu foi o fechamento de

todos os hospitais psiquiátricos e a substituição dos mesmos.

Ainda observando a Política Nacional de Saúde, a lei 10.708/2003 confere

especial atenção aos processos de transição, ou seja, pessoas que estiveram por longos

anos dentro do modelo antigo de tratamento, correspondente a internações em hospitais

psiquiátricos, visando auxiliar o processo de adaptação dessas pessoas à nova realidade

das políticas públicas de promoção da saúde mental. 

Com  isso,  a  referida  lei  institui  previsão  de  Auxílio  Reabilitação

Psicossocial,  destinado  às  pessoas  com  longo  processo  de  hospitalização  ou

caracterizada situação de grave dependência institucional, devido a seu quadro clínico

ou a ausência de suporte sócio-familiar. Desse modo, estará garantido auxílio pecuniário

mensal,  bem como a integração a  programas extra-hospitalares de atenção à  saúde

mental.

Além  do  auxílio  garantido  por  previsão  legal,  o  Ministério  da  Saúde

elaborou  programa  específico  para  reunir  condições  de  viabilidade  do  processo  de

desinstitucionalização dos usuários de longo tempo de permanência em hospitais, este

programa recebeu o nome de “De Volta Pra Casa”, que atua conjuntamente com a Lei
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10.708/03 a fim de garantir a reabilitação psicossocial dos indivíduos que se enquadram

nas situações previstas em lei.

Ainda com base na experiência brasileira,  faz-se notório o caso Damião

Ximenes,  ocorrido  em  Sobral,  no  Ceará,  cuja  repercussão  ganhou  contornos

internacionais,  ao levar  a questão de maus-tratos seguidos de morte que sofreu um

jovem  ao  ser  internado,  para  a  Corte  Interamericana de  Direitos  Humanos  da

Organização  dos  Estados  Americanos,  recebendo  apoio de  organizações  não

governamentais e de movimentos antimanicomiais.

A Corte condenou o Estado brasileiro pela morte de Damião Ximenes e que

representou decisão histórica no processo de defesa da dignidade humana das pessoas

portadoras de transtornos mentais.

Outro ponto a ser ressaltado é a posição de destaque dada ao uso de álcool e

outras drogas como problemas de saúde pública e prioritários dentro da construção de

políticas públicas em todos os equipamentos apresentados na Reforma, trazendo com

isso, a mitigação da discriminação institucionalizada dada aos dependentes químicos ao

se dirigirem às vias públicas de atenção social, constituindo agora posição de destaque

dentro  da Política  Nacional  de Saúde e  garantindo o devido respeito  merecido  aos

usuários  dependentes  do  serviço  público  para  efetivarem  sua  reintegração  e

conservarem sua dignidade incólume.

Porém,  para  compreender  tais  mecanismos,  é  necessário  entender-se  o

direito á saúde mental como um direito fundamental, eivado de todas as características

que são peculiares aos mesmos. 
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3 DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À SAÚDE MENTAL

Para a compreensão do papel  desempenhado pelas políticas públicas em

relação  ao  tema  em  comento,  faz-se  necessário  uma  abordagem  sobre  questões

específicas relacionadas aos direitos sociais.

Notoriamente,  os direitos  sociais  fundamentais  têm evoluído dentro  do

campo de estudo da ciência jurídica. A dinâmica própria de tais prerrogativas denotam

importantes  consequências  para  a  interpretação  da  efetividade  dos  direitos  sociais

prestacionais.

Conforme  se  pode  observar,  para  analisar  o  instituto  é  necessário

compreender sua gênese, o modo como surgiu sua conceituação, quais efeitos práticos

podem ser auferidos.

Nessa  perspectiva,  realizar-se-á  uma  pesquisa  preliminar  acerca  do  que

seriam os direitos fundamentais,  o contexto histórico em que se desenvolveram e a

classificação utilizada para os mesmos.

Posteriormente, é preciso compreender se os direitos sociais, os chamados

direitos de segunda dimensão, podem ser considerados direitos fundamentais, de modo

a se aplicarem todas as características próprias aos primeiros no âmbito dos direitos

prestacionais.

Adiante,  faz-se  mister  o  estudo  da  composição  da  Nova  Hermenêutica

aplicada  aos  direitos  fundamentais,  bem  como  o  estudo  da  eficácia  destes,  suas

limitações e o poder de restrição social dos mesmos.

Dentro dessa perspectiva, será feita a análise da conformidade do direito à

saúde  mental  como  direito  social  ou  não,  e  consequentemente  como  direito

fundamental,  observando  posteriormente  quais  as  consequências  aplicáveis  a  essa

abordagem.

3.1 Direitos Fundamentais



26

É notório  que o uso de terminologias múltiplas ao abordar  temas como

direitos fundamentais, direitos humanos e direito natural, foi um problema frequente

para  os  estudiosos  da  ciência  jurídica,  ao  passo  que  a  falta  de  clareza  conceitual

representava entrave na aplicação em situações concretas, pois carecia de uniformidade

sobre o tema que se colocava em questão.

A questão relativa aos direitos fundamentais surgiu como a necessidade de

elencar  um  rol  mínimo  de  direitos  essenciais  em  um  documento  escrito,  visando

resguardar,  a priori, a  liberdade do indivíduo frente ao exercício abusivo de poder,

como preleciona Alexandre de Moraes:

Essas ideias encontravam um ponto fundamental em comum, a necessidade
de limitação e controle dos abusos de poder do próprio Estado e de suas
autoridades constituídas e a consagração dos princípios básicos da igualdade
e  da  legalidade  como  regentes  do  Estado  moderno  e  contemporâneo.
(MORAES, 2007, p.1)

Em dado momento,  denotou-se a necessidade de esclarecer  tal  confusão

terminológica, levando juristas a apurarem conceitos que possuíssem transparência e

obtendo um ganho qualitativo na interpretação normativa.

Dentre esses, figurou Konrad Hesse, estabelecendo como premissa para os

direitos fundamentais a conclusão de que seriam estes os que o ordenamento vigente

classificasse como tal, almejando a criação e manutenção dos pressupostos de uma vida

dotada de liberdade e dignidade humana (HESSE, 1991).

Em outras palavras, uma corrente de estudiosos compreendia como direitos

humanos todo aquele com caráter universal dentro da concepção jusnaturalista, porém,

quando  inseridos  no  ordenamento  interno  através  de  processo  legislativo  próprio,

ganharam o  status  de  direitos  fundamentais.  Tratando-se  de questão  meramente  de

especificidade.

Nesse  viés,  preleciona  Norberto  Bobbio  coadunando  com  a  referida
abordagem:

Os  direitos  do  homem,  por  mais  fundamentais  que  sejam,  são  direitos
históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por lutas
em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo
gradual, não todos de uma vez, nem de uma vez por todas. (BOBBIO, 1992,
p.5)

Porém,  Robert  Alexy  traz  uma  nova  interpretação,  mais  correta  na

perspectiva do presente estudo, de que os direitos fundamentais não evoluiriam de uma
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concepção de direitos humanos, mas teriam sua gênese na própria dignidade da pessoa

humana,  dotando-lhe de aspecto  valorativo,  que seria um dos pilares  norteadores e

essenciais para o surgimento de todos os direitos fundamentais (ALEXY, 1999). 

Nesse mesmo entendimento afirma Peter Haberle:

A maioria dos direitos fundamentais individualmente considerados é marcada
por uma diferenciada amplitude e intensidade no que diz com sua conexão
com  a  dignidade  humana.  Os  direitos  fundamentais  (individualmente
considerados) subseqüentes, assim como os objetivos estatais e as variantes
das formas estatais, têm a dignidade como premissa e encontram-se a seu
serviço. (HABERLE, 2005, p 129):

Já Carl Schmitt, dentro da perspectiva do positivismo sociológico, acentua o

caráter  material  dos  direitos  fundamentais,  afirmando  que  haverá  uma  variação

conforme a ideologia, os valores e princípios positivados, fazendo com que cada Estado

possua direitos fundamentais específicos (SCHMITT, 2003).

Dessa forma, os direitos fundamentais surgem com a função de defesa dos

direitos dos cidadãos, ao proibirem a ingerência estatal na esfera jurídica individual,

bem  como,  no  plano  jurídico-subjetivo,  implicam  o  poder  de  exercer  liberdades

positivas e de exigir omissões (liberdade negativa) (CANOTILHO, 1998).

A  constitucionalização  desses  direitos  ocorreu  em  momento  posterior,

quando do advento da Independência dos Estados Unidos da América e da Revolução

Francesa. Na primeira manifestação, houve uma previsão expressa de direitos, porém,

estes atingiam apenas camadas específicas e privilegiadas que se encontravam dentro de

um contexto de libertação política consoante o exemplo estadunidense, diferentemente

do ocorrido na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

A experiência francesa de 1789 alcança uma consagração normativa que

fora  insuficiente  no  exemplo  colonial  norte-americano.  Dessa  vez,  a  previsão  de

inúmeros direitos fundamentais tinha como destinatário não apenas os participantes do

movimento revolucionário em questão, mas trazia consigo o caráter de universalidade,

abrangendo todo o gênero humano, e alcançando por  isso uma abstração acerca da

liberdade que não havia sido conquistada por nenhum outro documento escrito até então

(BONAVIDES, 2005).

Dentro  do  lema  revolucionário  francês,  foi  profetizado  como  se

desenvolveriam  os  direitos  fundamentais  em  sua  classificação  por  dimensões.
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Liberdade,  Igualdade e  Fraternidade  também representaram a  sucessão dos  direitos

inseridos em cada ordenamento político, conforme entendimento de Paulo Bonavides:

Com efeito, descoberta a fórmula de generalização e universalidade, restava
doravante  seguir  os caminhos que consentissem inserir  na ordem jurídica
positiva  de  cada  ordenamento  político  os  direitos  e conteúdos  materiais
referentes àqueles postulados. Os direitos fundamentais passaram na ordem
institucional a manifestar-se em três gerações sucessivas, que traduzem, sem
dúvida  um processo  cumulativo  e  qualitativo,  o  qual,  segundo  tudo  faz
prever, tem por bússola uma nova universalidade: a universalidade material e
concreta,  em  substituição  da  universalidade  abstrata  e,  de  certo  modo,
metafísica  daqueles  direitos,  contida  no  jusnaturalismo  do  século  XVIII.
(BONAVIDES, 2005,p. 563)

As dimensões dos direitos fundamentais têm como primeiro expoente de sua

gradativa  institucionalização  os  direitos  diretamente  relacionados  à  liberdade.  Tais

necessidades surgem da carência de tutela específica das liberdades do cidadão em face

do Estado que não possuía uma limitação de poder. Essa limitação surge em forma de

prerrogativas que garantem ao individuo uma prestação negativa, ou seja, o dever de

não interferência da esfera pública na esfera particular, sem que haja ali um fundamento

constitucional que o ampare.

Esse primeiro momento representa o avanço dos direitos civis e políticos

frente a um Estado Absolutista, caracterizando a fase inaugural do constitucionalismo

do Ocidente.

Cumulativamente,  dentro  do  que  se  convencionou  chamar  de  Segunda

Dimensão dos direitos fundamentais, encontra-se um contexto de insuficiência da não

ingerência  estatal.  Nesse  momento,  o  cidadão  reconhece  e  tem  reconhecida  sua

subjetividade frente ao Estado, porém, necessita de uma atuação comissiva do mesmo

para o alcance efetivo do Princípio da Igualdade. Através desse entendimento, o Estado

passará a ser garantidor de condições básicas para a manutenção do equilíbrio e da

promoção da personalidade, englobando o cidadão e a coletividade.

Os  direitos  ora  em  comento,  ficaram  conhecidos  como direitos  sociais,

culturais, econômicos, coletivos ou de coletividade. Estes surgem, assim como os seus

antecessores,  como  produto  de  reflexões  filosóficas,  políticas  e  ideológicas,

consolidando-se através do século XX, tendo como marco de relevância histórica inicial

a Constituição Mexicana de 1917, com um caráter notadamente sociológico.



29

Em relação à aplicabilidade dos direitos sociais, asseverou Bonavides que

estes: 

[...] passaram por um ciclo de baixa normatividade ou tiveram sua eficácia
duvidosa,  em virtude  de sua  própria  natureza  de  direitos  que  exigem do
Estado  determinadas  prestações  materiais  nem  sempre resgatáveis  por
exiguidade,  carência  ou  limitação  essencial  de  recursos.  (BONAVIDES,
2005, p. 564)

Após  o  ordenamento  precursor  mexicano,  surgiram  ao  longo  dos  anos

seguintes diversos diplomas constitucionais com um viés similar, trazendo a tutela de

assuntos  até  então  entendidos  como  alheios  à  competência  do  Estado,  tais  como

prestações materiais nas áreas de saúde, educação e direitos trabalhistas.

Saliente-se a Constituição de Weimar, adotada em 1919 na Alemanha, como

um  dos  pilares  do  constitucionalismo  presente  no  Estado  Social  Democrático,

estabelecendo em sua gênese o Princípio da Igualdade como um de suas características

de  peculiaridade  e  inovação.  Este  princípio  deveria ser  observado  em  momentos

diversos,  conforme  leciona  Robert  Alexy  em  sua  obra Teoria  dos  Direitos

Fundamentais, ao versar sobre a referida Carta:

Nesses termos, o Tribunal Constitucional Federal, desde as suas primeiras
decisões, assumiu como evidente a vinculação do legislador ao enunciado de
igualdade, ou seja, assumiu uma interpretação do art. 3º, §1, não apenas como
um dever  de  igualdade na  aplicação,  mas  também na  criação  do  direito.
(ALEXY, 1999, p.395)

Além  da  valoração  axiológica,  a  referida  constituição  trouxe  a

fundamentação das garantias institucionais, sendo estas compreendidas como direitos

que não são diretamente atribuídos à pessoas, mas à determinadas instituições, sendo

protegidas  diretamente  como  realidades  sociais  objetivas,  e  só  indiretamente  se

expandem para a proteção dos direitos individuais (CANOTILHO, 1998, p.438-439).

O Estado Social produziu uma ligação eivada de nuances entre as garantias

institucionais e os direitos fundamentais, estando ambos atrelados e sendo responsáveis

pelas modificações na interpretação dos direitos sociais dentro do referido contexto

histórico.

Além disso, o processo de concretização dos direitos fundamentais atingiu

um maior grau de universalismo, buscando não mais a tutela de interesses do indivíduo,

de um grupo ou de determinado Estado, mas do gênero humano em si considerado,

através dos chamados de direitos de titularidade difusa ou de direitos da coletividade.
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Por conseguinte, encontram-se presentes na chamada Terceira Dimensão dos direitos

fundamentais  temáticas  como  o  desenvolvimento,  a  paz,  o  meio  ambiente,  a

autodeterminação  dos  povos,  ao  desenvolvimento,  à  comunicação  e  ao  patrimônio

comum  da  humanidade,  denotando  seu  caráter  humanista  e  sendo  considerada

constituída por direitos relativos à fraternidade ou à solidariedade, quem compõe o lema

da Revolução Francesa de 1789 (SARLET, 2009, p.48-49).

Ainda  nesse  viés,  Sarlet  engloba  na  terceira  dimensão  dos  direitos

fundamentais questões controversas e atuais nos debates jurídicos, como as garantias

contra manipulações genéticas, o direito à morte com dignidade, o direito à mudança de

sexo, dentre outros temas que permeiam a bioética (SARLET, 2009, p.51-52).

Hodiernamente, alguns doutrinadores defendem a existência de uma quarta

dimensão dos direitos fundamentais, que teria, através do processo de globalização e

mudanças  geopolíticas,  afirmado  a  necessidade  de  tutelar  direitos  referentes  à

democracia,  ao  pluralismo,  à  informação,  e  dando,  enfim,  um  enfoque  universal

concatenado com as dimensões anteriores (BONAVIDES, 2005, p.571).

Apesar  de  não  ser  pacificada  na  doutrina  a  existência  de  uma  quarta

dimensão, ainda assim, há a defesa, por parte do renomado constitucionalista Paulo

Bonavides, da existência de uma quinta dimensão que corresponderia ao direito à paz,

que  não  estaria  bem representado  nas  propostas  anteriores  e  que  surge  como uma

necessidade  à  luz  das  questões  envolvendo  disputas  políticas,  atos  de terrorismo e

atentados contra a dignidade da pessoa humana (BONAVIDES, 2005). 

Dessa  forma,  defende-se  o  direito  à  paz  como  pressuposto  básico  da

promoção dos demais direitos fundamentais, reclamando uma reclassificação autônoma,

sendo o direito à paz invocada na esfera das relações internacionais (SARLET, 2009,

p.52).

3.2 Fundamentalidade dos Direitos Sociais

Esse ponto torna-se essencial ao presente estudo, ao passo que, para discutir

a eficácia e a efetividade dos direitos sociais,  faz-se necessário um aprofundamento
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preliminar  acerca  da  caracterização  ou  não  de  tais  direitos  como  prerrogativas

fundamentais. 

Dentro da doutrina vigente, há uma divergência quanto ao tema, restando

duas correntes antagônicas, uma pela indivisibilidade e interdependência dos direitos

humanos  positivados,  como  preceitos  fundamentais,  e outra  que  se  opõe  a  essa

classificação,  restringindo  os  direitos  sociais  a  uma  interpretação  de  negativa  da

fundamentalidade.

Coadunando com a primeira corrente, argumenta-se que a Carta Magna de

1988 consagra tais direitos explicitamente como direitos fundamentais, conferindo-lhe

capítulo próprio dentro do título “dos direitos e garantias fundamentais”, evidenciando a

fundamentalidade formal desses direitos, já que positivados sob a égide comum aos

demais assim considerados.

Porém, essa qualificação não fica adstrita ao campo formal, salientando-se

que a fundamentalidade dos direitos sociais também são decorrentes da relação desses

direitos com os valores e objetivos consagrados no âmbito constitucional, com especial

alusão à  dignidade  da pessoa humana,  o  que se  configura  também no seu aspecto

material, consoante Marmelstain:

[...] os direitos sociais são, à luz do direito positivo-contitucional brasileiro,
verdadeiros direitos fundamentais,  tanto em sentido formal  (pois estão na
Constituição  e  têm  status  de  norma  constitucional), quanto  em  sentido
material (pois são valores intimamente ligados ao princípio da dignidade da
pessoa humana). (MARMELSTAIN, 2008, p.174)

Há que se falar em direitos sociais como extensão dos direitos de primeira

dimensão, nessa interpretação aduz Meireles que: 

A garantia dos direitos sociais, hoje, representa condição necessária para que
se  possibilite  o  efetivo  gozo  dos  direitos  de  liberdades  civis  e  políticos
clássicos. Sem aqueles, estes restavam esvaziados de conteúdo e não passam
de meras promessas inscritas em um papel ao qual, inclusive, nem todos têm
acesso. Partindo do pressuposto que os direitos humanos são indivisíveis,
considera-se  afastada  a  noção  equivocada de  que  os  direitos  de  primeira
dimensão merecem mais respeito, reconhecimento e proteção do que os de
segunda dimensão (econômicos, sociais e culturais). Tal posicionamento de
considerar  tais  direitos  divisíveis,  afastando  a  exigibilidade  dos  direitos
sociais,  é  ideológico  e  não  científico.  “São  eles  autênticos  e  verdadeiros
fundamentos  acionáveis,  exigíveis  e  demandam  séria  e  responsável
observância.  Por isso, devem ser reivindicados como direitos e não como
caridade ou generosidade”. (MEIRELES, 2008, p.94)
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Apesar de esta interpretação possuir largo amparo entre nomes da doutrina

nacional e estrangeira, faz-se imprescindível para uma compreensão abrangente sobre o

tema, abordar os argumentos da corrente contrária.

Segundo  os  defensores  da  negativa  de  fundamentalidade  dos  direitos

sociais, a solução para a existência de impasse acerca de sua eficácia seria reduzir o

alcance dessas normas, de modo a serem direitos fundamentais apenas no tocante ao

chamado “mínimo existencial’’, ou seja, prestações mínimas pelo ente estatal a fim de

garantir uma existência digna, porém limitadas a essa redução, descaracterizando sua

fundamentalidade sempre que exorbitar esse limite mínimo.

Em defesa dessa visão, analisa Ricardo Lobo Torres:

Parece-nos  que  a  jusfundamentalidade  dos  direitos  sociais  se  reduz  ao
mínimo  existencial,  em seu  duplo  aspecto  de  proteção  negativa  contra  a
incidência de tributos sobre os direitos sociais mínimos de todas as pessoas e
de  proteção  positiva  consubstanciada  na  entrega  de  prestações  estatais
materiais em favor dos pobres. (TORRES, 2008, p.41)

Segundo  interpretação  dada  por  Marmelstain.  Nesse  sentido,  apenas  o

núcleo essencial de um direito social estaria dotado de fundamentalidade no grau capaz

de gerar direitos subjetivos a seus titulares,  e a atribuição extensiva poderia gerar o

comprometimento do próprio mínimo existencial. Dessa forma, o reconhecimento de

direitos subjetivos estaria intrinsecamente ligado à regulamentação infraconstitucional,

limitando a atuação do Judiciário, (MARMELSTAIN, 2008, p. 312).

Ao defender tal interpretação, esvazia-se a compreensão de que a dignidade

defendida constitucionalmente não se trata de uma previsão reducionista, e sim de uma

dignidade na aplicação mais ampla da palavra, irrestrita e, portanto, mais legítima.

Entender os direitos sociais à luz do mínimo existencial seria restringir a

força normativa  dos mesmos,  e  negar-lhe a aplicabilidade imediata,  servindo como

escudo para a omissão estatal nas prestações positivas necessárias. Sendo assim, torna-

se mais coerente adotar a concepção de direitos sociais como direitos fundamentais

conservando  todas  as  suas  características  e  garantindo  a  manutenção  da  dignidade

humana como fonte de todos os valores.

3.3 A Nova Hermenêutica e a interpretação dos direitos fundamentais.
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Os direitos fundamentais passaram por transformações de interpretação ao

passo que se modificava a compreensão acerca do Direito Constitucional.

A Nova Hermenêutica Constitucional abandona a concepção do formalismo

positivista, que equiparava a Carta Magna à lei, excluindo-lhe a materialidade. Desse

modo, passou-se a compreender o direito intrínseco a ela, acolhendo o plano axiológico

à Ciência Jurídica.

Como aduz Bonavides acerca dessa passagem evolutiva no entendimento

constitucional:

[...] Compreendê-la como direito, e não apenas como lei, ao revés, portanto,
do que  fazia  o positivismo legalista,  significa,  enfim,  desatá-la  dos laços
silogísticos  e  dedutivistas,  que  lhe  embargavam  a  normatividade  e  a
confinavam, pelo seu teor principal, ao espaço da programaticidade destituída
de juridicidade. (BONAVIDES, (2005, p.582)

Com  a  superação  do  formalismo  metodológico  de  Hans  Kelsen,  há  a

renovação  do  constitucionalismo  da  segunda  metade  do  século  XX,  incorporando

valores,  como a relevante introdução do princípio da proporcionalidade nos debates

jurídicos,  de  modo  que  gradativamente  abriu-se  espaço  para  o  materialismo  pós-

positivista que permeia os anseios trazidos pela Nova Hermenêutica (KELSEN, 2000).

Dessa  forma,  faz-se  mister  salientar  o  papel  de  destaque  dos  direitos

fundamentais nessa conjuntura da Ciência Jurídica. Tais direitos ganharam status de

princípios,  além  de  terem  sido  irradiados  para  os  demais  ramos  do  direito,  como

diretrizes norteadoras do ordenamento. 

Com a adoção de um constitucionalismo dirigente, houve uma ruptura com

o modelo antigo, programático, destituído de efeito vinculante. Porém essa ruptura não

foi satisfatória e exigia uma adaptação da teoria de Canotilho à realidade brasileira, o

que segundo Lênio Streck:

Sem  a  garantia  da  possibilidade  de  resgate  desses  direitos,  através  de
mecanismos de justiça constitucional, como proteger o cidadão, o grupo, a
sociedade,  das  maiorias  eventuais  que  teimam  em  descumprir  o  texto
constitucional? É por isso que a noção de constituição programático-dirigente
compromissária, adaptada ao que denomino Teoria da Constituição Dirigente
Adequada  a  Países  de  Modernidade  Tardia  (TCDAPMT),  ainda  assume
relevância como um contraponto a essa tempestade globalizante/neoliberal.
[...]  Estou  convicto  de  que  ainda  é  possível  sustentar  que  um  texto
constitucional que aponta em direção da correção de tais anomalias não pode
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ficar relegado a um plano secundário mesmo em face das novas feições que
assume  a  economia  mundial  em  face  do  fenômeno  da  globalização.
(STRECK, 2004, p.143)

Dessa forma,  poderia  a Constituição  fixar  as diretrizes para as  políticas

públicas,  sem,  contudo,  poder  restringir  em  termos  absolutos  a  discricionariedade

administrativa. 

Norberto  Bobbio  havia  suscitado  questionamento  acerca  da  visão  dos

direitos sociais como normas meramente programáticas, conforme tal afirmação:

Tanto  é  assim que na  Constituição  italiana,  as  normas que  se  referem a
direitos sociais foram chamadas pudicamente de ‘programáticas’. Será que já
nos  perguntamos  alguma  vez  que  gênero  de  normas  são essas  que  não
ordenam,  proíbem  ou  permitem  hic  et  nunc,  mas  ordenam,  proíbem,
permitem num futuro  indefinido e sem um prazo de  carência  claramente
delimitado? E,  sobretudo,  já  nos perguntamos que gênero de direitos são
esses que tais normas definem? Um direito cujo reconhecimento e efetiva
proteção são adiados sine die  além de confiados à vontade de sujeitos cuja
obrigação de executar o ‘programa’ é apenas uma obrigação moral, ou, no
máximo, política, pode ser ainda chamado de ‘direito’? (BOBBIO, 1992, p
77-78)

Assim, por muito tempo foi rechaçada a força vinculante de tais normas que

consagravam direitos sociais prestacionais, pois eram observadas apenas como normas

programáticas,  vinculando  tão  somente  os  poderes  Executivo  e  Legislativo,

responsáveis por lhes atribuir efetividade (MARMSTEIN, 2008).

Com a  nova  interpretação  dada  aos  direitos  fundamentais  sociais,  estes

adquirem um teor evolutivo, visto que não mais caberia compreendê-los de maneira tão

reducionista, mas à luz da nova interpretação, reformulam-se em acepções condizentes

com a realidade pós-positivista. 

Tem-se  como  uma  de  suas  características  sob  a  égide da  Nova

Hermenêutica,  a  aplicabilidade  imediata  e  direta  dos  direitos  fundamentais

genericamente compreendidos. Em virtude disso, equipara-se formal e materialmente as

normas fundamentais no âmbito constitucional.

Em decorrência de tal fato, consagra-se o princípio da máxima efetividade

inerente à todas as normas constitucionais, assegurando, enfim, a força normativa dos

dispositivos. 

Nesse  viés,  Konrad  Hesse  preleciona  acerca  da  força normativa  da

constituição:
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Embora a Constituição não possa, por si só, realizar nada, ela pode impor
tarefas. A Constituição transforma-se em força ativa se essas tarefas forem
efetivamente realizadas, se existir a disposição de orientar a própria conduta
segundo a ordem nela estabelecida.(HESSE, 1991,p.19).

Porém, faz-se necessário reproduzir o entendimento de Ingo Sarlet acerca da

imediata aplicabilidade das normas:

Percebe-se,  desde  logo,  que  o  postulado  da  aplicabilidade  imediata  não
poderá resolver-se, a exemplo do que ocorre com as regras jurídicas (e nisto
reside uma de suas diferenças essenciais relativamente ás normas-princípio),
de acordo com a lógica de tudo ou nada, razão pela qual o seu alcance (isto é,
o quantum em aplicabilidade e eficácia) dependerá do exame da hipótese em
concreto,  isto  é,  da  norma  de  direito  fundamental  em  pauta  (SARLET,
2006,p. 282-283)

Tais direitos não possuem caráter ilimitado, encontram-se resguardados no

limite  dos demais,  sendo o  confronto dirimido através  não da anulação de um em

detrimento  do  outro,  mas  serão  balizados  através  do princípio  da  harmonização

(MORAES, 2007).

3.4 Proibição do retrocesso social.

Houve grande avanço das conquistas sociais, sendo estas vislumbradas na

seara jurídica.  Tais evoluções não poderiam encontrar limitações que tolhessem sua

essência e a consequente garantia da manutenção da dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, surgiram críticas ao princípio da vedação do retrocesso social,

pois este não estaria previsto constitucionalmente no diploma de 1988, porém, encontra-

se presente de maneira implícita, conforme preleciona Luis Roberto Barroso:

Por  este princípio,  que não é expresso,  mas decorre do sistema jurídico-
constitucional, entende-se que se uma lei, ao regulamentar um mandamento
constitucional, instituir determinado direito, ele se incorpora ao patrimônio
jurídico da cidadania e não pode ser absolutamente suprimido. (BARROSO,
2001, P.158).

Vale-se frisar  que a proibição de retrocesso não atinge apenas o campo

social, mas pode ser verificado na esfera mais abrangente, nos direitos fundamentais

amplamente compreendidos.

Entende-se essa vedação como um modo de resguardar esses direitos, de

não permitir que seja diminuída sua aplicabilidade, garantindo que não haja ferimento
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do  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana,  e,  portanto  se  opondo  a  uma

discricionariedade arbitrária sob argumentação de autonomia do legislador.

Dessa forma, tal princípio dota as prerrogativas fundamentais, em especial

as sociais, de estabilidade nas conquistas dispostas no diploma político,  proibindo a

alteração  por  mera  deliberalidade,  bem  como  a  escusa  para  a  não  realização  das

prestações materiais impostas ao Estado.

Canotilho defende a seguinte conceituação da proibição ao retrocesso social:

O princípio  da  proibição  do  retrocesso  social  pode formular-se  assim:  o
núcleo  essencial  dos  direitos  sociais  já  realizado  e  efectivado  através  de
medidas legislativas (lei da segurança social, lei do subsídio de desemprego,
lei  do serviço de saúde)  deve considerar-se  constitucionalmente  garantido
sendo inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, sem a criação de
outros  esquemas  alternativos  ou  compensatórios,  se  traduzem  na  prática
numa  anulação,  revogação  ou  aniquilação  pura  e  simples  desse  núcleo
essencial.  A  liberdade  de  conformação  do  legislador e  inerente  auto-
reversibilidade  têm  como  limite  o  núcleo  essencial  já  realizado.
(CANOTILHO, 2008, p.251)

Apesar de carecer de assentamento unânime na doutrina pátria, tal vedação

tende a se encaixar com a realidade aplicável aos direitos sociais, como adverte Lênio

Streck: 

(...)  embora o principio da proibição do retrocesso social  ainda não esteja
suficientemente difundido entre nós, tem encontrado crescente acolhida no
âmbito da doutrina mais afinada com a concepção do Estado democrático de
direito consagrado pela nossa ordem constitucional.(STRECK, 2004, p.31)

Além de vedar o retrocesso social, impedindo a mitigação das prerrogativas

em comento,  há a  previsão  de  uma eficácia  protetiva contra  a  supressão  e  erosão

normativa por parte do legislador reformador.

A constituição  enumerou  em  seu  artigo  60,  como  cláusulas  pétreas  os

assuntos que não poderiam ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a

abolir entre outras previsões, os direitos e garantias individuais.

Nesse contexto, deu-se início ao debate acerca da exclusividade dos direitos

individuais  como  abrangidos  pelas  cláusulas  pétreas,  ou  se  a  vedação  de  reforma

compreende também os direitos sociais. Esse tema é alvo de controvérsias doutrinárias,

pois a previsão constitucional fala em proteção dos “direitos e garantias individuais”,

não sendo claro e nem pacífico se compreende também os direitos sociais, políticos e

coletivos.
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Compreender  o  dispositivo  constitucional  de  maneira literal  significa

mitigar o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo necessário nesse âmbito,

aplicar  uma interpretação sistemática  da Carta  Magna,  a  fim de dar  maior  alcance

normativo aos direitos sociais, conforme assevera Sarlet:

Caso  fôssemos  aferrar-nos  a  esta  exegese  de  cunho  estritamente  literal,
teríamos de reconhecer que não apenas os direitos sociais (art. 6o a 11), mas
também os direitos de nacionalidade (arts. 12 e 13), bem como os direitos
políticos (arts.14 a 17) fatalmente estariam excluídos da proteção outorgada
pela norma contida no art. 60, § 4o, inc. IV, de nossa Lei Fundamental. Aliás,
por uma questão de coerência, até mesmo os direitos coletivos (de expressão
coletiva) constantes no rol do art. 5o não seriam merecedores desta proteção.
(SARLET, 2006, p.146)

Com isso, os direitos sociais podem ser compreendidos como possuidores

de certa imutabilidade ao serem englobados na tutela das cláusulas pétreas. 

Afinal,  qual  o  sentido  da super-rigidez  aplicada a  estes  dispositivos?  O

próprio reconhecimento de uma importância maior aos valores elencados, necessitando

de uma maior proteção dos reveses políticos.

Diante do paradigma enfrentado pela sociedade contemporânea acerca da

fundamentalidade dos direitos, o princípio da vedação de retrocesso dos direitos sociais

torna-se corolário fundamental da observância do princípio balizador da ordem jurídica,

a dignidade da pessoa humana. 

Dessa forma, tanto a proibição de retrocesso, quanto a relativa imutabilidade

dos direitos sociais são instrumentos sistemáticos para a garantia da maximização da

eficácia de tais prerrogativas,  dando-lhes maior  segurança dentro do ordenamento e

condições para que se potencializem seus efeitos.  Sarlet elucida bem essa questão ao

afirmar:

A partir  do exposto,  verifica-se que a proibição de retrocesso, mesmo na
acepção mais estrita aqui enfocada, também resulta – tal como pensamos já
ter demonstrado - diretamente do princípio da maximização da eficácia de
(todas) as normas de direitos fundamentais. Por via de conseqüência, o artigo
5º, parágrafo 1º, da nossa Constituição, impõe a proteção efetiva dos direitos
fundamentais não apenas contra a atuação do poder de reforma constitucional
(em combinação com o artigo 60, que dispõe a respeito dos limites formais e
materiais  às  emendas  constitucionais),  mas  também  contra  o  legislador
ordinário  e  os  demais  órgãos  estatais,  já  que  medidas  administrativas  e
decisões jurisdicionais também podem atentar contra a segurança jurídica e a
proteção de confiança. Portanto, além de estarem incumbidos de um dever
permanente  de  desenvolvimento,  concretização  e  proteção  eficiente  dos
direitos fundamentais (inclusive e, no âmbito da temática versada, de modo
particular os direitos sociais) os órgãos estatais não podem – em qualquer
hipótese  –  suprimir  pura  e  simplesmente  direitos  sociais  ou,  o  que
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praticamente  significa  o  mesmo,  restringir  os  direitos  sociais  de  modo  a
invadir o seu núcleo essencial ou atentar, de outro modo, contra as exigências
da proporcionalidade e de outros princípios fundamentais da Constituição.
(SARLET, 2008, p. 23)

Isso posto, saliente-se que o direito à saúde mental está abrangido no direito

social à saúde, segundo entendimento da Organização Mundial de Saúde, bem como nas

divisões administrativas do Governo Federal para garantir recursos a eles destinados.

Redunda o questionamento acerca da fundamentalidade do direito social à

saúde, pois a dignidade humana do portador de transtorno mental é a base de onde

emanam todos os seus efeitos.

Assim,  as prerrogativas essenciais  relacionadas  à saúde mental  estão no

mesmo  patamar  que  os  demais  direitos  sociais  de  cunho  prestacional,  pois  todos

derivam do princípio da dignidade, e sendo, portanto, de eficácia imediata. Não estarão

colocadas sob um patamar de inferioridade devido ao preconceito social, como se não

fossem direitos merecedores de efetividade e mobilização legislativa e política para

alcançarem suas finalidades.

Dessa forma, não poderia ter-se uma segregação normativa entre os demais

direitos sociais e os direitos em comento, o que enseja a aplicação de todos os efeitos

entendidos como próprios aos direitos sociais, também a estes, não cabendo colocá-los

como  normas  meramente  programáticas,  rebaixando-os  na  interpretação  atual  de

maneira tão retrógrada e infundada.

Assim,  conjuntamente  com a  dimensão  a  qual  pertencem,  evoluíram os

entendimentos acerca da saúde mental e das suas garantias, sendo hoje tutelados por leis

específicas,  tendo  políticas  públicas  próprias  e  demandando  desafios  totalmente

autônomos. 

Não obstante às questões levantadas, faz-se necessária uma análise de como

esse direito social fundamental tem sua efetividade resguardada, ou deveria ter.
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4 EFETIVIDADE DO DIREITO À SAUDE MENTAL.

Hodiernamente, muito se fala em efetividade das normas relativas à saúde

mental, sem que haja um prévio estudo sobre o que caracteriza efetividade e se a mesma

representa sinônimo de eficácia normativa.

Ao tratar da diferença terminológica, é imprescindível analisar a seara da

efetividade dos direitos sociais e os mecanismos que possibilitam a mesma dentro da

legislação  específica  de  saúde  mental,  bem  como  de  que  modo  os  serviços  e

equipamentos a serem instaurados possuem correspondência com a realidade fática.

Além disso, garantir a efetividade também significa instituir os meios de

fiscalização  do  que  foi  garantido  legislativamente, bem como analisar  o  papel  das

políticas públicas e como elas interferem na instauração dessas prerrogativas.

Por fim, faz-se necessário abordar os principais entraves à efetividade, tanto

na  abordagem  falha  e  retrógrada  de  direitos  sociais como  normas  meramente

programáticas, bem como a ineficácia do plano político na gestão de recursos, e por fim

a chamada Cláusula de Reserva do Possível, como justificadora das omissões estatais.

4.1 Eficácia e efetividade

Ao tratar de conceitos como eficácia e efetividade, indubitavelmente depara-

se com uma gama extensa de particularidades a serem analisadas e posicionamentos

diversos  dentro  da  doutrina.  Desse modo,  não se pretende  nesse  estudo esgotar  as

características inerentes a cada acepção ou mesmo trazer um número exorbitante de

conceitos,  mas tão  somente  delimitar  uniformemente  na  seara  terminológica  o  que

ambos significam, de modo a permitir a compreensão do real objeto de estudo deste

trabalho: a efetividade das normas sociais de caráter comissivo estatal em relação às

políticas públicas de saúde voltadas a portadores de transtorno mental.

A priori,  a eficácia possuiu historicamente larga classificação e acepções

diversas, porém, simplificadamente, pode-se tomá-la como a capacidade normativa em

produzir efeitos jurídicos. Nesse contexto, aduz José Afonso da Silva: 
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Eficácia é a capacidade de atingir objetivos previamente fixados como metas.
Tratando-se de normas jurídicas, a eficácia consiste na capacidade de atingir
os objetivos nela traduzidos, que vêm a ser, em última análise, realizar os
ditames jurídicos objetivados pelo legislador. […] O alcance dos objetivos da
norma constitui a efetividade. […] Uma norma pode ter eficácia jurídica sem
ser  socialmente  eficaz,  isto  é,  pode  gerar  efeitos  jurídicos,  como,  por
exemplo, o de revogar normas anteriores, e não ser efetivamente cumprida no
plano social. (DA SILVA, 2007, p. 66).

Quanto à conexão entre aplicabilidade e eficácia de uma norma, preconiza

Sarlet entendimento consoante com o presente estudo:

[...] consideramos que uma norma eficaz é sempre aplicável, mas poderá não
ser aplicada, portanto poderá não alcançar eficácia social ou efetividade, o
que  nos  remete  a  outra  distinção  cada  vez  mais  polemizada.  (SARLET,
2009,p. 238)

Dessa maneira, distingue o referido autor acerca da eficácia jurídica e da

eficácia social de uma norma, mais uma vez tecendo considerações acerca do tema,

conclui Ingo Wolfgang Sarlet que:

[...]  podemos definir  a  eficácia  jurídica  como a possibilidade (no sentido
amplo de aptidão) de a norma vigente (juridicamente existente) ser aplicada
aos casos concretos e de – na medida de sua aplicabilidade – gerar efeitos
jurídicos, ao passo que a eficácia social (ou efetividade) pode ser considerada
como  englobando  tanto  a  decisão  pela  efetiva  aplicação  da  norma
(juridicamente  eficaz)  quanto  o resultado concreto  decorrente – ou não –
dessa aplicação. (SARLET, 2009, p.240)

Assim, distingue-se a existência de uma chamada eficácia jurídica, e de uma

eficácia social, que seria conceituada como efetividade. Consoante tais ideias preleciona

Luis Roberto Barroso:

[...]  eficácia  social  é  a  concretização  do  comando  normativo,  sua  força
operativa no mundo dos fatos.

[...] a efetividade significa, portanto, a realização do Direito, o desempenho
concreto de sua função social. Ela representa a materialização, no mundo dos
fatos,  dos  preceitos  legais  e  simboliza  a aproximação,  tão  íntima  quanto
possível,  entre  o  dever-ser normativo  e  o  ser da  realidade  social.
(BARROSO, 1993, p.78)

Esclarecida  a  distinção  terminológica  entre  ambos,  torna-se  essencial

aprofundar a questão referente à efetividade dos direitos sociais e mais especificamente,

do direito à saúde mental.

4.2 Efetividade dos Direitos Sociais.
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Hodiernamente, tratar de efetividade de direitos sociais traz à tona questões

bem mais complexas que o simples estudo dos mecanismos que tentam garantir essa

eficácia social. Faz-se fundamental compreender os pressupostos dessa concretização,

bem como identificar os elementos de entrave que lhe mitigam o alcance.

A  Priori,  a  aplicação  imediata  dos  direitos  sociais  é  um  pressuposto

essencial para a garantia da efetividade, afinal sem a eficácia jurídica não poderia haver

concretização da finalidade normativa.

Nessa compreensão, argumenta Ingo Wolfgang Sarlet, acerca da aplicação

imediata interpretada amplamente com relação aos direitos sociais:

Em que pese a circunstância de que a situação topográfica do dispositivo
poderia sugerir uma aplicação da norma contida no art. 5°, § 1º da CF apenas
aos direitos individuais e coletivos ( a exemplo do que ocorre com o § 2º do
mesmo artigo),  o fato é que este argumento não corresponde à expressão
literal do dispositivo, que utiliza a formulação genérica ‘direitos e garantias
fundamentais’,  tal como consignada na epígrafe do Título II de nossa Lex
Suprema,  revelando  que,  mesmo  que  se  procedendo  a  uma interpretação
meramente literal, não há como sustentar uma redução de aplicação da norma
a qualquer das categorias específicas de direitos fundamentais consagradas
em  nossa  Constituição  –  como  já  visto  equivocadamente  designados  –
direitos individuais e coletivos do art. 5º. (SARLET, 2006, p.272).

Assim, não há que se falar em distinção de prerrogativas a serem aplicadas

ou não, pois o conceito de normas de cunho meramente programático não se faz mais

suficiente sob a ótica do Novo Constitucionalismo.

Além disso, classificar ou segregar normas não resolve o problema maior,

que é o da existência de mecanismos de efetividade e controle da eficácia social.

Dessa  forma,  Norberto  Bobbio  salienta  a  necessidade da  efetivação

normativa como uma problemática, antes de tudo, política:

O problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto
o  de  justificá-los,  mas  o  de  protegê-los.  Trata-se  de  um  problema  não
filosófico, mas político. (...) Com efeito, o problema que temos diante de nós
não é filosófico, mas jurídico e, num sentido mais amplo, político. Não se
trata de saber quais e quantos são esses direitos, qual a sua natureza e seu
fundamento, se  são direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos,
mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar
das  solenes  declarações,  eles  sejam  continuamente  violados.  (BOBBIO,
1992. p.24-25.)
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A ineficácia  normativa  em relação  aos  direitos  sociais  e,  no  viés  desse

estudo, dos direitos relacionados à saúde mental, demonstra que a problemática não tem

sido, como outrora se questionava, a carência de legislação protetiva desses direitos,

mas sim a insuficiência de políticas públicas na gestão de tais garantias. 

Destarte  tal  entendimento,  posiciona-se  Andreas  Krell  acerca  da  gestão

pública:

De fato, a falta de eficácia dos direitos fundamentais sociais não se deve à
falta de leis ordinárias, o grande problema  encontrado é falha nas pretações
efetivas dos serviços sociais básicos pelo Poder Público. Certamente o ponto
fraco encontra-se na formulação, implementação e manutenção de políticas
públicas,  e  organização  dos  gastos  nos  orçamentos  da  União,  Estados  e
Municípios. (KRELL, 2002, p. 31, 32)

Dessa  forma,  ao  passar  por  um largo  período  de  vácuo  legislativo  que

atendesse aos anseios preteridos socialmente e no plano internacional sobre os novos

parâmetros a serem adotados na saúde mental,  a lei 10.216/01 traz consigo parte da

normatividade  que  faltava,  mas  ainda  resta  o  desafio  de  tornar  efetivo  o  seu

cumprimento através da atuação pública.

À luz dessa problemática, o presente estudo traz a análise dos mecanismos

que buscam efetivar as garantias sociais em termos de saúde mental e posteriormente

abordar  quais  os  entraves  jurídicos  e  políticos  utilizados  na  argumentação  que

fundamenta a ineficiência das prestações estatais.

4.3 Mecanismos de efetividade à luz da Lei 10.216/01

A Lei da Reforma Psiquiátrica trouxe a construção de uma Política da Saúde

Mental no Brasil que integra uma rede de serviços e equipamentos para a manutenção

de sua finalidade. Dentre estes,  os CAPS – Centros de Assistência Psicossocial  são

serviços abertos de saúde mental, que devem contar com uma equipe multidisciplinar a

fim de atender a população de acordo com o tipo de CAPS, pois existem previsões de

assistências específicas a determinados públicos.

Desse modo, existem centros destinados ao público infantil  e adolescente

(CAPSi), ao público dependente de álcool e outras drogas (CAPS ad), e às demandas de
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emergência incluindo o turno noturno, como é o caso dos CAPS tipo III. Tais serviços

são implantados de acordo com o contingente populacional de cada cidade e a depender

de verbas repassadas pelo Ministério da Saúde. 

Além dos centros, há a previsão de Leitos de Atenção Integral, que seriam

leitos de acolhimento noturno integrados a uma rede de assistência básica,  podendo

estar presentes tanto em leitos de Hospitais e Emergências Gerais, como em redes de

serviço próprio de saúde mental, como os CAPS 24 horas. Os leitos de atenção integral

em saúde mental são um componente essencial da porta de entrada da rede assistencial e

um mecanismo efetivo de garantia de acessibilidade (Ministério da Saúde, 2005).

Coadunando  com os  demais  equipamentos  instituídos,  existem ainda  os

SRT’s – Serviços Residenciais Terapêuticos e os Centros de Convivência e Cultura,

espaços destinados à atenção básica de caráter aberto e comunitário, e à socialização

entre usuários dos instrumentos de saúde mental e a sociedade em geral, na produção de

cultura e lazer.

Além desses serviços, há destaque para o PEAD – Plano Emergencial de

Ampliação de Acesso ao Tratamento e Prevenção de Álcool e outras Drogas. O governo

vem  articulando  intervenção  na  área  de  dependência  química,  principalmente

relacionada ao  crack, pois este vem avançando de forma descontrolada e necessita de

uma intervenção mais emergencial, sendo compreendido, portanto, como um problema

de ordem da saúde pública.

Com isso, há a articulação de uma rede de serviços específicos voltados para

este público, como CAPS especializados na questão da dependência química, ampliação

de leitos voltados especificamente para a internação de usuários de  crack,  além da

instalação  e  investimentos  governamentais  nos  chamados  Consultórios  de  Rua,

destinados a oferecer cuidados no espaço da rua, preservando o respeito ao indivíduo e à

população transeunte.

Portanto,  há  de  se  tratar  sobre  a  maneira  que  os  institutos  dessa  rede

reformista  são  implementados,  bem  como  as  garantias de  efetividade  que  lhe  são

próprias, de acordo com o entendimento da lei 10.216/01.

Para impedir a violação a seus preceitos, a referida lei não traz previsão

específica de agente competente, porém é vital salientar a atuação do Ministério Público
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como  fiscalizador  das  prerrogativas  de  saúde  mental através  das  procuradorias  e

promotorias de saúde, que visam assegurar  os direitos coletivos e individuais  nesta

seara, como pode ser auferido nos dispositivos normativos constantes na Lei nº 8.080,

de 19 de setembro de 1990 e Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que versam

sobre o sistema único de saúde – SUS.

Porém, o principal gestor em termos de Política Nacional de Saúde continua

sendo o Executivo, que traça quantidade e lógica de implementação das redes, bem

como a destinação de verbas, sendo, portanto, o responsável direto pela efetividade do

direito fundamental social à saúde dos portadores de transtorno mental.

Como é prática comum do Brasil, o desvio da finalidade de verbas, a má

gestão, bem como a corrupção, são causas que implicam um grande retrocesso nessas

políticas, necessitando da atuação constante de fiscalização do Ministério Público para

coibi-las.

Além da atuação do parquet, compreende-se necessário o comprometimento

dos gestores públicos na promoção de políticas públicas que garantam a efetividade

preterida na norma jurídica. 

Nesse viés, ressaltamos a doutrina de Konrad Hesse:

Concluindo,  pode-se  afirmar  que  a  Constituição  converter-se-á  em força
ativas  se  fizerem-se  presentes  na  consciência  geral –  particularmente,  na
consciência dos principais responsáveis pela ordem constitucional – não só a
vontade de poder (Wille zur Macht), mas também a vontade de Constituição
(Wille zur Verfassung). (HESSE, 1991, p.19)

Não obstante tais colocações, e acentuando a importância da democracia

participativa, ressalte-se o posicionamento fundamental da sociedade e dos usuários dos

serviços,  que  ao  se  organizarem  politicamente,  sejam  em  associações  ou  mesmo

núcleos, exercem um controle que lhes é legítimo, interferindo positivamente na política

de Saúde Mental. Como por exemplo, na luta manicomial anterior à reforma legislativa,

ou mesmo no incidente da Marcha dos Usuários em 30.09.2009 que aconteceu em

Brasília e culminou com a 4ª Conferência de Saúde Mental, após hiato de 9 anos sem a

sua realização (Ministério da Saúde, 2005).
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Porém, estes não são os únicos entraves à efetividade do direito á saúde

mental,  sendo  a  argumentação  referente  à  Reserva  do Possível  um  dos  maiores

empecilhos em termos doutrinários, conforme análise adiante.

4.4 Cláusula de reserva do possível

A problemática da efetividade dos direitos sociais não obstante as questões

anteriormente  levantadas  possui  a  barreira  de  doutrinas  retrógradas  acerca  da

competência  do  Estado  para  efetuar  prestações  positivas,  sendo,  dentre  estas,  o

argumento da Cláusula da Reserva do Possível a principal oposição à pretensa eficácia

social.

É fato notório que o Estado não poderia atender as demandas de todos os

indivíduos sem que houvesse um limite em suas possibilidades orçamentárias. Segundo

Sarlet, passou-se a sustentar que:

a colocação dos direitos sociais a prestações sob o que se denominou de uma
“reserva do possível”, que, compreendida em sentido amplo, abrange tanto a
possibilidade,  quanto  o  poder  de  disposição  por  parte  do  destinatário  da
norma. (SARLET, 2009, p. 265)

Assim,  estaria  a  efetividade  intrinsecamente  relacionada  aos  recursos

disponíveis, os quais se tornaram verdadeiros limites fáticos, além de necessitar o estado

de uma capacidade de dispor sobre esses recursos (SARLET, 2009).

Dessa forma, a Cláusula da Reserva do Possível, torna-se uma defesa de

cunho processual, em que o Estado alega insuficiência de recursos ou incapacidade para

dispor dos mesmos, abrindo espaço para uma grande negativa infundada das prestações

devidas.

Tal doutrina possui embasamento internacional, porém o uso dela no Brasil

se  faz  indiscriminadamente  como  forma de  burlar  a  garantia  aos  Direitos  Sociais,

conforme preleciona Andreas Krell acerca da má adaptação interpretativa brasileira:

Essa  teoria,  na  verdade,  representa  uma  adaptação  de  um  tópos  da
jurisprudência  constitucional  alemã  (Der  Vorbehalt  des  Moglichen),  que
entende  que  a  construção  de  direitos  subjetivos  à  prestação  material  de
serviços públicos pelo Estado está sujeita à condição da disponibilidade dos
respectivos recursos. Ao mesmo  tempo, a decisão sobre a disponibilidade
dos  mesmos  estaria   localizada  no  campo  discricionário  das  decisões
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governamentais e  dos parlamentos, através da composição dos orçamentos
públicos.(KRELL, 2002, p. 52)

Vale salientar também a relação entre a escassez relativa de recursos e as

escolhas de gerência dos investimentos em determinada área, consoante Ana Paula de

Barcellos, de modo que áreas serão preteridas à outras conforme juízo do gestor público

(BARCELLOS, 2008). A referida autora ainda aduz que:

A questão  é  extremamente  complexa,  pois  exige  o  estabelecimento  de
prioridades e de critérios de escolha caso a caso, que poderão variar no tempo
e no espaço, de acordo com as necessidades sociais mais prementes: porque
aplicar os recursos na despoluição da Baía de Guanabara e não na pesquisa
científica sobre doenças tropicais, ou na expansão na rede de ensino médio?
Além de decidir em que gastar, é preciso saber também quanto deverá ser
investido em cada uma das áreas escolhidas, já que as alternativas envolvem
não apenas o binômio investir/não investir, mas também  investir menos ou
mais,  de  modo  a  tornar  viável  o  atendimento  de  um maior  número  de
necessidades. (BARCELOS, 2008, p. 265)

Desse modo, deve-se compreender que a reserva do possível não deverá ser

alegada quando houver apenas uma maquiagem de escassez, decorrente da ostensiva

inobservância das prioridades constitucionais, não devendo os direitos sociais ficar à

margem de uma questão de cunho político.

Com a precariedade do sistema público de saúde mental,  assim como a

insuficiência no fornecimento de medicamentos têm os indivíduos buscado com êxito a

tutela desses direitos através de provimentos judiciais liminares, fenômeno que veio a

ser conhecido como a Judicialização da Saúde.

Essa Judicialização, porém esbarra amplamente na cláusula de reserva do

possível, não representando a solução para a problemática da efetivação dos direitos

sociais ligados à saúde de modo geral.

Ainda dentro da análise na cláusula em comento, saliente-se que é possível

encontrar na jurisprudência a existência de responsabilidade solidária na Saúde, visto

serem os tratamentos e medicamentos um custo a ser atribuído ao Estado e à União,

segundo divisão administrativa do SUS – Sistema Único de Saúde, porém o ideal seria a

criação  de um fundo  de compensação financeira  de  modo que  o  ente  público  que

suportou o ônus de atribuição a outro viesse posteriormente a ser ressarcido por quem

foi indevidamente beneficiado em sua omissão.

Desse  modo,  compreende-se  a  referida  cláusula  como  um  instrumento

legítimo trazido pela doutrina e adotado pela jurisprudência internacional, porém com
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má  adaptação  à  realidade  pátria,  visto  representar  não  a  impossibilidade  real  e

justificada de não prestação material quando houver escassez de recursos, mas torna-se

frequentemente um meio de fugir das prioridades constitucionais, por meio de decisões

políticas não razoáveis e que maculam a efetividade das normas sociais relativas à saúde

mental.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fica claro que a problemática da saúde mental no Brasil não decorre apenas

de  uma  omissão  legislativa,  visto  ter  o  movimento  antimanicomial  conseguido

alavancar a vigente Lei da Reforma Psiquiátrica. Apesar de esta ter sido um relevante

avanço nas prerrogativas que garantem o respeito à dignidade e cidadania do portador

de transtorno mental, ainda assim apresenta lacunas a serem preenchidas. 

Além disso, restou visível  que sem embargos da questão legislativa,  um

grande  entrave  aos  objetivos  da  referida  lei  é  a  questão  da  efetividade,  que  está

englobada  pela  problemática  dos  direitos  sociais  de maneira  ampla,  pois  estes

apresentam em todo o mundo e na história da consolidação das dimensões de direitos

fundamentais, uma grave oposição, pautada muitas vezes em doutrinas que se repetem

em lugares diversos, a fim de eximir o Estado de seu dever inerente de garantir  as

prestações positivas que lhe são competentes.

Ainda assim, é primordial  salientar a tentativa pátria de possibilitar essa

eficácia social através de mecanismos garantidores na lei 10.206/01, porém, estes, além

de serem insuficientes,  esbarram na ausência de políticas públicas eficientes para a

promoção da finalidade normativa.

Dessa forma, está o cerne do problema intrinsecamente ligado às demandas

do Executivo, denotando um caráter de viés político, a ser assegurada através, dentre

outros meios, da participação social democrática na construção de políticas públicas que

atendam os  anseios  para  o  qual  se  destinam,  bem como da atuação  do  Ministério

Público nos interesses individuais e coletivos relacionados aos portadores de transtorno

mental e à promoção da saúde.

Assim,  podemos  auferir  que,  buscar  à  garantia  da  dignidade  do  doente

mental, significa bem mais que um gesto de altruísmo ou uma “carga” social a ser aceita

pelo Estado, mas sim, compreender que o modo como uma sociedade trata os seus

hipossuficientes, os doentes mentais no estudo em comento, revela-se como um grande
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balizador de suas instituições democráticas, do grau de desenvolvimento dos direitos

fundamentais e principalmente,  do grau de elevação espiritual  dos indivíduos que a

compõem.
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