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RESUMO 

 

O presente trabalho visa, primordialmente, examinar a internação compulsória 

de dependentes químicos a partir de uma visão abrangente e multidisciplinar 

do fenômeno das drogas e da dependência. As reflexões apresentam 

aprofundamentos sociológicos da questão do sujeito dependente, e seu 

entrelaçamento com outras áreas do conhecimento como psicologia e 

medicina, na busca por soluções e de modo a se dirigir a uma reflexão jurídica, 

envolvendo políticas públicas, legislação e posicionamento do judiciário frente à 

questão do toxicômano. Explora-se a situação das drogas e da dependência 

dentro da perspectiva da modernidade, relacionando fatos e consequências 

deste momento histórico, com toda as suas promessas não cumpridas e com 

seus resultados indesejados. Examina-se, também, os direitos da 

personalidade e sua imbricação com a dependência química, mais 

precisamente com o sujeito de direitos dependente químico. A discussão 

perpassa a relação entre autonomia individual e a heteronomia estatal na 

proteção à vida e ao direito à saúde. O trabalho debruça-se sobre as questões 

bioéticas e o tema da alteridade que envolve o tratamento obrigatório. Em 

relação ao tratamento médico compulsório, o trabalho o examina, de forma 

breve, no contexto da reforma psiquiátrica. Dentro da reflexão jurídica da 

temática, aborda-se a legislação aplicável à matéria, bem como a resposta 

judicial adequada em sede de internações compulsórias, cotejando-se alguns 

julgados a partir dessa inferência. A pesquisa é bibliográfica a partir da 

construção de importantes teóricos em suas respectivas áreas.  

 

Palavras chave: Direitos da personalidade. Drogas. Dependência química. 
Internação compulsória. Decisão judicial. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 

The present work aims primarily examine the mandatory treatment of drug 

addicts from a comprehensive, multidisciplinary view of the phenomenon of 

drugs and addiction. The reflections present sociological insights of the question 

of the dependent subject, and its relationship with other areas of knowledge 

such as psychology and medicine, in the search for solutions, in order to head 

to a legal reflection, involving public policies, legislation and the positioning of 

the judiciary in the face of the drug addict. It explores the situation of drugs and 

addiction from the perspective of modernity, relating facts and implications of 

this historic moment, with all of its broken promises and unwanted results. We 

examine also the rights of personality and its overlapping with addiction, 

specifically with drug addict subject of rights. The discussion permeates the 

relationship between individual autonomy and state heteronomy in the 

protection of life and the right to health. The work focuses on bioethical issues 

and the theme of otherness involving compulsory treatment. In relation to 

mandatory medical treatment, the work examines superficially in the context of 

psychiatric reform. Within legal analysis it mentions the applicable law and the 

appropriate judicial response for the mandatory treament, checking out some 

judicial precedents. The research is bibliographic, and based on the 

construction of major theorists in their respective areas.  

 

Tags: Drugs. Personality rights. Chemical dependency. Mandatory treatment. 

Judicial decision. 
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