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Introdução: O presente trabalho tem por escopo trazer uma melhor compreensão,
através de uma investigação doutrinária e normativa, atinente a internação compulsória
dos usuários de “crack”. Para tanto, investigaremos o princípio da legalidade no
ordenamento jurídico brasileiro sem nos furtar do posicionamento de organismos da
área de saúde nacionais e internacionais pertinente ao objeto de discurso. Por se tratar
de uma disciplina por demais polêmica, certamente, iremos defrontar com posições
favoráveis e antagônicas à internação involuntária ou compulsória. Todavia, é
irrefragável inferir que, somente em casos excepcionais a legislação brasileira se
posiciona favoravelmente à internação seja ela involuntária, seja compulsória.
Objetivo: Tem por escopo trazer à baila a discussão sobre a tão polêmica e divergente
questão que é a internação involuntária, aquela contra a vontade do dependente
químico, mas a pedido de terceiro e a internação compulsória, aquela determinada por
um juiz competente, à luz da legislação vigente. Metodologia: Ao perlustrarmos nosso
ordenamento jurídico, bem como o parecer do \\\"The National Institute of menthal\\\",
além da publicação de renomados médicos sobre a questão da internação involuntária e
compulsória, podemos, logo inferir o quão divergentes são nesta área. Todavia, são
unânimes quanto à legalidade da internação involuntária ou compulsória quando o
dependente químico está ao ponto de sucumbir ante ao incontrolável vício colocando a
vida do dependente em risco. Outros vão além acrescentando a questão da dignidade
da pessoa humana, a exemplo do Dr. Dráusio Varela, que não vê nenhuma dignidade
numa pessoa maltrapilha, suja e lançada na sarjeta. Resultados: A lei 10.216 foi
avocad, em nome da dignidade da pessoa humana, pelo Executivo Paulista. Corolário,
tornou-se mister uma mega operação envolvendo o Tribunal de Justiça, o Ministério
Público, a OAB, profissionais da área da saúde. Resultado: a retirada da cracolândia de
1.363 dependentes químicos, todos com internação voluntária e involuntária, mas,
nenhum caso de internação compulsória. Foram apreendidos 100 kg de drogas, sendo
33 kg de pedras de “crack”. Todos esses pacientes, além de passarem por tratamento
específico, serão assistidos por várias secretarias; terão a reemissão de todos os
documentos. Estes ainda farão parte do programa de inserção profissional, sendo
devidamente qualificados e integrados aos programas de moradia do governo estadual
e federal.

Malgrado este número seja considerado baixíssimo, vale lembrar que é somente o
início de um programa muito polêmico; que enfrentou incontáveis críticas e até mesmo
processos judiciais. Há muito, ainda, que se fazer. Entendemos que este primeiro passo
não será uma panaceia, mas, sim, o exórdio de uma transformação de vidas. Para
muitos psicólogos, psiquiatras, instituições renomadas, etc. Este número de internações
nada representa, porém, para estas pessoas que tiveram uma nova oportunidade
significa, simplesmente, ter o direito de renascer para a vida. Conclusão: Vale salientar
que o programa é complexo e polêmico que envolve problemas multidisciplinares.
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