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Sua cor não se percebe. 

Suas pétalas não se abrem. 

Seu nome não está nos livros. 

É feia. Mas é realmente uma flor. 

 

Carlos Drummond de Andrade 
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RESUMO 

 

A internação compulsória apresenta-se enquanto modalidade de intervenção que coloca em 

evidência o campo da Atenção Psicossocial em sua dimensão jurídico-política. O presente 

estudo tem por objetivo dar maior visibilidade às relações de saber e poder que perpassam nos 

campos do judiciário e da saúde mental, de modo que as internações compulsórias 

apresentam-se enquanto acontecimentos que possibilitam a análise de tais relações, propondo 

a emergência da racionalidade que as sustentam. As problematizações realizadas se dão a 

partir da análise documental dos processos judiciais que envolvem duas pessoas que se 

encontram internadas compulsoriamente em hospital psiquiátrico por aproximadamente nove 

anos ininterruptos. Para isso, foram utilizados referenciais teóricos de autores como Michel 

Foucault, Boaventura de Souza Santos, Paulo Amarante, Pedro Gabriel Delgado, dentre 

outros. Nesse sentido, a internação compulsória amplia-se para além de uma modalidade 

prevista em lei e, de tal modo, passa a ser articulada com todo um processo de construção e 

também de desmonte das políticas públicas, dos saberes que se relacionam às práticas nos 

campos, da formação de tais saberes, da relação entre os mesmos e das tecnologias de poder 

que operam. Foi possível, ainda, a construção de narrativas que compreenderam os períodos 

de tratamento no Centro de Atenção Psicossocial. Em tais períodos consolidou-se uma 

articulação jurídico-saúde que fora condição de possibilidade das internações compulsórias. A 

partir das etapas dos processos judiciais, considera-se que as práticas discursivas concernentes 

aos campos da saúde mental e do judiciário que emergiram a partir da análise demonstraram 

uma articulação entre os saberes a partir de mecanismos de poder de normalização que, de tal 

modo, atravessaram as vidas das pessoas que, sujeitadas nas relações com referidos campos, 

tornaram-se vidas judicializadas. Propõe-se que o paradigma da Atenção Psicossocial, na 

perspectiva da desinstitucionalização, apresenta-se como desafio, principalmente no que se 

refere à forma como se relacionam os campos do jurídico e da saúde mental. 

 

Palavras-chave: Atenção Psicossocial, Internação Compulsória, Judicialização, Saúde Mental, 

Periculosidade. 
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ABSTRACT 

 

Compulsory commitment is resourced to as a modality of intervention that puts in evidence 

the field of Psycho-social Attention in its juridico-political dimension. The present study has 

as its goal to give a greater visibility to relations between knowledge and power which 

perpass and weave the fields of law and mental health together, since compulsory 

commitments present themselves as opportune occasions for such relations to be analysed, 

proposing the emergence of the rationality that sustains them. The problematizations raised 

depart from document analysis from judicial processes envolving two subjects who have been 

compulsory commitment to a mental institution for nearly nine consecutive years. In so doing, 

theoretical framework was built in reference to works of authors like Michel Foucault, 

Boaventura de Souza Santos, Paulo Amarante and Pedro Gabriel Delgado, among others. In 

this sense, compulsory commitment broadens itself beyond a Law-established modality, thus 

moving on to be articulated as a comprehensive process, entailing the formulation  

and also for dismantling of public policies, the very knowledges pertaining to field practice, 

the shaping of such aptitudes, the relation between these and the technology of the powers in 

operation. It was also possible to organize narratives focusing treatment periods at the Center 

for Psycho-social Attention. During these periods, an articulation between the law and health 

systems was consolidated which enabled for the compulsory commitment. After the stages of 

judicial process, it has been our understanding that the discursive practices pertaining to the 

fields of mental health and law as they emerge from analysis make proof of an articulation 

between knowledges as mechanisms to the powers of normatization that have consequently 

taken over the lives of said patients who, in turn, find themselves subjected by their relations 

with the mentioned powers, being confined to a judicialised existence. A paradygm is 

proposed for Psycho-social Attention in the perspective of deinstitutionalization, which arises 

as the new challenge, especially from the standpoint that focuses the way dialogues occur 

between the fields of juridical and mental health systems. 

Keywords: Psycho-social Attention, Compulsory Commitment, Judicialization, Mental 

Health, Risk Level. 
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APRESENTAÇÃO – notas sobre Barbacena, Minas Gerais 

 
“A cidade de Barbacena sempre foi tida em conta de mui salubre e a amenidade de 

seu clima, atestada por médicos, é confirmada pelos numerosos hóspedes da Corte e 

da Mata, que têm aqui recobrado a saúde, só com a mudança de ares” (Padre José 

Joaquim Correia de Almeida, in: Notícia da Cidade de Barbacena e de seu município 

apud Massena, 1985). 

“Inaugurado a 9 de março de 1889 e situado em uma pequena colina e a poucas 

dezenas de metros da estação do mesmo nome (Estrada de Ferro  Central do Brasil) 

está este importante estabelecimento sanitário no extremo norte da cidade e acha-se 

instalado com tanto capricho que faz honra a este lugar. Frequentado constantemente 

por crescido número de pessoas gradas, que buscam nos ares de Barbacena a saúde 

perdida em outros pontos de nosso país, tem o Sanatório correspondido 

completamente à expectativa dos mais exigentes enfermos que aqui têm vindo. É tal 

a nomeada de que goza este grande estabelecimento e é tão conhecida a sua 

superioridade sobre qualquer outro que porventura que haja em nossa terra, que é ele 

preferido não só por doentes e convalescentes, como ainda por muitos veranistas, 

que procurando a nossa cidade para evitarem o calor do Rio de Janeiro e outros 

lugares quentes, não existam em dar preferência àquela casa, onde nada lhes falta. 

Em dependências inteiramente distintas do Sanatório propriamente dito, recebem-se 

doentes de moléstias nervosas e mentais, havendo no estabelecimento, além do 

hotel, seções de hidroterapia e eletroterapia, que dispõem de todos os aparelhos 

modernos destinados àquelas especialidades. Enfim, pela sua bela e feliz situação, 

pela grande comodidade, recurso e conforto que oferece e sobretudo pela 

competente direção que lhe dá o cavalheiroso e ilustre facultativo diretor, este 

estabelecimento pode considerar-se único em nossa terra. Tabelas de Preços – 

Instituto de Moléstias Mentais: diária: 15$000 a 20$000, segundo necessidade de 

enfermeiro especial, escolha de aposento, etc. Instituto Hidroterápico: avulsos – 

duchas frias 2$500; mornas 3$000; escocesas e russas 5$000 e 6$000; ditos 

cachoeira 3$000. Seção de Eletroterapia: inalações, injeções, antissépticos, etc. – 

avulso 5$000; até 30 a 4$000, mais de trinta, a 3$000. Hotel: diária, para pessoas 

sãs, 10$000; dita para doentes (conforme queiram ou não ter direito a tratamento 

médico, duchas, eletricidade, enfermeiro, etc.) de 15$000 a 20$000; diária para 

crianças e criados 5$000. Os hóspedes têm direito a cinco refeições diárias, banho 

de chuva, etc. O Sanatório tem o seguinte pessoal efetivo: 1 gerente de hotel, 1 

escriturário, 1 enfermeira, 3 enfermeiros, 1 caixeiro de hotel (serviço de mesa), 1 

copeiro, 1 chefe de cozinha, 1 ajudante de cozinha, 2 criados, 1 criada e 1 hotelão” 

(Almanaque de Barbacena, 1889). 

De curta duração foi, porém, essa áurea fase do fabuloso estabelecimento que entrou 

em crise com o debacle do escandaloso jogo da bolsa. Adquiriu-o, então, o Governo 

do Estado que o transformou, para tal adaptando-o convenientemente em Sanatório 

destinado ao tratamento de psicopatas” (Massema, 1985). 

“O Hospital Colônia de Barbacena foi criado em virtude da Lei de 16 de agosto de 

1900 e sua instalação teve lugar em 1903. A denominação de Assistência a 

Alienados foi modificada para Hospital Central de Alienados em 1927, pelo então 

Secretário de Segurança. Em 1934 o Decreto 11276 modificou novamente a 

denominação para Hospital-Colônia de Barbacena. (...) com capacidade para 70 

psicopatas e indigentes e abrigava, em 1942, 3000, sendo de aproximadamente 300 

o número dos seus funcionários. (...) Para que se faça uma ideia da importância 

assistencial com que o Hospital Colônia de Barbacena se destaca no seio de Minas 

Gerais, para não dizer do Brasil, basta dizer-se que por aí passaram e foram 

assistidos, com terapêutica, alimentação e indumentária, mais de 40.000 insanos 

mentais vindos de todos os setores gerais do Estado e até mesmo fora dele. Vários e 

importantes serviços foram realizados, graças ao apoio decidido com quem contou 

por parte do Governo” (Massena, 1985). 
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“A verdade é que não temos nenhum tipo de tratamento aqui, nem terapia 

ocupacional. Trata-se de aproveitamento empírico tão-somente. (...) Somente 3 

psiquiatras para atender a 1360 doentes. Um entra e sai de 120 doentes por mês. (...) 

Ele disse que não viu os pacientes comerem nada disso. É que ele não sabe que 

trituramos tudo primeiro, e depois misturamos no arroz e feijão. Daí a impressão que 

não damos carnes aos doentes. (...) Isso aqui é terra de políticos. Este hospital foi 

criado por questões meramente políticas. Jamais foi considerado o aspecto médico-

terapêutico desta cidade que, ao meu ver, deveria ter sido a última a ser escolhida no 

país, para este fim. (...) Como os nossos doentes são basicamente gente pobre, 

miserável, que já vem pra cá desnutrida e com todo tipo de doença, com o frio, os 

óbitos aumentam. (...) Vocês não podem esquecer que o Brasil é um país 

administrado por crises. A hora que passar essas fases das denúncias, esse vendaval, 

eles esquecerão disso tudo. E tudo continuará como está” (1979, Diretor do Hospital 

Colônia  apud Firmino, 1982) 

“A maioria é de cor preta. Todas as idades. Meninos, rapazes e homens velhos, de 

cabelos totalmente brancos. Fazem questão de abraços. Passamos pela sala de 

visitas, toda arrumadinha, com televisão. Depois de uma outra porta, passamos pelas 

celas, uma situação totalmente inversa. Mulheres presas entre urina e fezes. Uma 

gritava, duas choravam, desesperadas. ‘Aqui, basta a gente acender um cigarro, 

emprestar o fósforo para outra colega, que eles põem a gente na cela. Você saiu do 

normal, não obedeceu às ordens, é prisão nocê’. [sic]” (Firmino, 1982).  

“Paciente tem passado de várias internações psiquiátricas, várias tentativas de 

mantê-lo em leito retaguarda. Paciente tem sérios distúrbios de conduta, alto nível de 

agressividade, crítica bem comprometida. Risos imotivados, brigas frequentes na 

rua, destrói carros, casas, quebrando vidros e roubando retrovisores, palhetas de 

carros, etc... Durante todo este período tentamos todos os tipos de abordagem 

terapêutica. Tem déficit cognitivo severo. Mesmo neste serviço paciente que 

frequenta no mínimo três vezes por semana, tenta fuga. Penso que, dentro das 

limitações do paciente, este serviço já não oferece soluções efetivas. Solicito que 

seja pensado em outras soluções como internação por tempo indeterminado em 

clínica psiquiátrica ou até mesmo um estudo para ver junto a neurologia 

possibilidade de ato cirúrgico neurológico” (Psiquiatra Centro de Atenção 

Psicossocial, 2008) 

“Ele tem contado sobre a tristeza que é viver internado” (Relatório feito a um juiz de 

direito para informar sobre a situação de uma pessoa internada compulsoriamente, 

por tempo indeterminado, 2016). 
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INTRODUÇÃO - A possibilidade da pesquisa: caminhos percorridos 

Vejo-me diante da responsabilidade da escrita. De uma escrita que ultrapasse e 

promova uma ruptura no incômodo silêncio que se impôs em mim após o contato com as 

internações compulsórias, solicitadas, permitidas e discutidas nos processos judiciais. De uma 

escrita que não se revista de uma busca de proteger-me desse sentimento, que não sei nomear, 

mas que tende a ser sufocado em palavras que pouco dizem e muito camuflam. Permito-me, 

nesse primeiro momento, onde tenho por objetivo apresentar o percurso dessa dissertação, 

situar meu incômodo mesmo sabendo pouco dizer dele. Acredito que o caminho da pesquisa 

se faz num movimento de (re)construção constante de si e, nessa direção, segui permitindo-

me múltiplos sentimentos e indagações que, por vezes, modificavam a minha relação com o 

objeto a pesquisar, bem como comigo. Por todo o tempo percebi que a responsabilidade foi 

um tema que acompanhou a caminhada: ora assustando e causando inseguranças, ora atuando 

como motor, potencializando e abrindo possibilidades...  

Trago para a cena minha implicação ética e política diante do meu campo de atuação: 

a Saúde Mental, a partir da perspectiva da Atenção Psicossocial, na cidade de Barbacena. É 

nesse cenário – técnico-assistencial, jurídico-político, sociocultural e teórico-conceitual 

(Amarante, 2011)  – onde encontrei Peter e Maria Eterna
1
, ou melhor, o que disseram sobre 

eles e a forma como se discute e mantém a internação compulsória de ambos, por 

aproximadamente, nove anos ininterruptos. “Casos judiciais”, “pessoas que não saem da 

internação porque o processo judicial não se movimenta, porque o juiz não decide que devem 

sair”, “casos que estão ficando crônicos porque não podemos dar alta”
2
 foram alguns dos 

enunciados que instigaram à problematização e, principalmente, à necessidade de acessar os 

processos judiciais e realizar essa pesquisa. 

Nesse sentido, o acesso e a análise realizada nos processos judiciais que discutem as 

referidas internações tiveram o objetivo de verificar sob quais circunstâncias se fazia possível 

um período tão longo e ininterrupto de permanência em hospital psiquiátrico. Tal fato se 

realça enquanto paradoxo se considerarmos as propostas de avanços, rupturas e 

transformações que são colocadas pelo movimento da Reforma Psiquiátrica brasileira (RPb) e 

pelo paradigma da Atenção Psicossocial em suas características de fazer críticas radicais aos 

pressupostos da instituição psiquiátrica no que tange aos seus efeitos de normalização e 

                                                           
1
 Os nomes utilizados são fictícios. 

2
 Enunciados advindos de profissionais que atuavam diretamente com os casos, à época em que a pesquisadora 

trabalhava como psicóloga no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, unidade que compõe a Fundação 

Hospitalar do Estado de Minas Gerais. 
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controle sobre sujeitos que, assim, construídos enquanto anormais, são marginalizados, ainda, 

sob o estatuto da doença mental. 

Como olhar tais documentos? Como acessar as mais de mil páginas dos processos 

judiciais, com todas as suas burocráticas etapas, de modo a encontrar a potência das questões 

que ali eram discutidas? Tratar-se-ia, não de verificar se o que diziam seria ou não verdadeiro, 

mas de identificar elementos e descrever as relações que ali se evidenciavam. Ainda, de 

entender que os discursos emergentes, com todos seus efeitos de verdade, traziam à cena um 

processo de construção e manutenção de relações de saber/poder que interessam ao campo 

pesquisado (Foucault,1969/2015;1979/2001; 1978-1988/2004).  

Nessa perspectiva, o que se mostrou delineado – e será narrado ao longo dessa 

dissertação – foi a construção de um jogo tecido continuamente entre os campos da saúde 

mental e do judiciário que, entre tensões, consensos, mudanças de funções e posições, 

possibilitou considerar as internações compulsórias (e a manutenção das mesmas) enquanto 

efeito das relações de poder que perpassaram os campos e produziram o cerceamento das 

vidas: Peter e Maria Eterna passariam a ser “sujeitos que devem permanecer internados por 

tempo indeterminado”. 

Vale ressaltar que a internação compulsória é uma das modalidades de internação 

previstas na lei 10.216 que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”. (Brasil, 2001). Tal 

lei é expressão do forte movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira e advém do projeto de 

lei nº 3657 que ficou conhecido por projeto Paulo Delgado, apresentado à Câmara dos 

Deputados Federais em 1989. (Brasil, 1989). A redação do projeto, entretanto, traz 

importantes diferenças quanto à versão aprovada. Nesse sentido, o projeto referia-se à 

extinção progressiva dos manicômios e sua substituição por outros recursos assistenciais e 

regulamentava a internação psiquiátrica compulsória, definindo-a, conforme artigo 3º no 

parágrafo 1º, como “aquela realizada sem o expresso desejo do paciente, em qualquer tipo de 

serviço de saúde, sendo responsabilidade do médico autor da internação sua caracterização 

enquanto tal”. O projeto de lei atribuía à defensoria pública o dever de fiscalização da 

corriqueira prática. Vale reproduzir as justificativas, principalmente no que se denomina 

internação sequestro:  

A problemática da liberdade é central para o atendimento em saúde mental. Em 

vários países (nos Estados Unidos exemplarmente), a instância judiciária intervém 

sistematicamente, cerceando o poder de sequestro de psiquiatra. No Brasil da 

cidadania menos que regulada, a maioria absoluta das mais de 600.000 internações 

anuais são anônimas, silenciosas, noturnas, violentas, na calada obediência dos 

pacientes. A Defensoria Pública, que vem sendo instalada em todas as comarcas, 
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deverá assumir a responsabilidade de investigar sistematicamente a legitimidade da 

internação-sequestro, e o respeito aos direitos do cidadão internado. A questão 

psiquiátrica é complexa, por suas interfaces com a Justiça e o Direito, com a cultura, 

com a filosofia, com a liberdade. Se considerarmos toda a complexidade do 

problema, esta é uma lei cautelosa, quase conservadora. O que ela pretende é 

melhorar da única forma possível o atendimento psiquiátrico à população que 

depende do Estado para cuidar de sua saúde, e proteger em parte os direitos civis 

daqueles que, por serem loucos ou doentes mentais não deixaram de ser cidadãos. 

 

Observa-se que, enquanto diferenças com a lei aprovada, encontra-se principalmente a 

modificação no que era proposto enquanto extinção dos hospitais psiquiátricos para a ideia de 

internação prevista quando não houver mais recursos extra-hospitalares. A extinção não mais 

se mantém. Ainda, no que tange às internações compulsórias, encontra-se no projeto a 

centralidade da questão sobre as internações sequestro e a tentativa de responsabilização sobre 

tal ação de forma a restringir sua ocorrência, a partir da fiscalização, naquele momento, da 

defensoria pública. No projeto, o campo jurídico é chamado de forma a regular uma prática 

que ocorria desmedidamente. Ainda, a figura do juiz não surge enquanto possibilidade de ato 

da internação, diferente da lei aprovada. 

Na lei aprovada, a internação compulsória é considerada enquanto possibilidade 

prevista no campo de assistência à saúde mental e caracteriza-se pela modalidade que é 

determinada pelo juiz de direito: 

Art. 9
o
 A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação 

vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do 

estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e 

funcionários (grifo nosso). 

 

Nesse âmbito, a redação da lei trata da indicação da internação compulsória, assim 

como as demais modalidades de internação, apenas quando os recursos extra-hospitalares se 

mostrarem insuficientes. Ainda, coloca como finalidade do tratamento  a “reinserção social do 

paciente em seu meio” (art. 4º, §1º) e situa a responsabilidade da internação enquanto ato 

médico, afirmando a necessidade de laudo circunstanciado que caracterize os motivos da 

internação. Além do médico, refere-se a outros saberes, uma vez que ressalta que “o 

tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à 

pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, 

psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros” (art. 4º, §2º). Veda a internação em instituições 

com características asilares, situando como tais as desprovidas de serviços que não assegurem 

aos “pacientes” os direitos que lhe são conferidos.  
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A recente Portaria de Consolidação nº 3 de 03 de outubro de 2017
3
 no que se refere ao 

“controle das internações psiquiátricas involuntárias e voluntárias”, ressalta que a internação 

psiquiátrica compulsória é aquela determinada por medida judicial e não será objeto de sua 

regulamentação. Diante do fato de que as normativas que compõem a dimensão jurídico-

política do campo da Atenção Psicossocial não regulamentam especificamente a utilização da 

medida de internação compulsória restringindo-se, de tal modo, a apenas possibilita-la, faz-se 

importante compreender quais outras normativas jurídicas vigentes embasam e regulam sobre 

tal uso.  

Assim, ao buscar fundamentação do caráter compulsório da internação no arcabouço 

legislativo atual no aspecto que se refere à possibilidade de utilização de referida medida, 

encontra-se, como norma mais antiga e ainda vigente, o Decreto-Lei 891, de 25 de novembro 

de 1938, aplicável exclusivamente a “toxicômanos ou os intoxicados habituais, por 

entorpecentes, por inebriantes em geral ou bebidas alcoólicas”, onde “a internação obrigatória 

se dará, nos casos de toxicomania por entorpecentes ou nos outros casos, quando provada a 

necessidade de tratamento adequado ao enfermo, ou for conveniente à ordem pública. Essa 

internação se verificará mediante representação da autoridade policial ou a requerimento do 

Ministério Público, só se tornando efetiva após decisão judicial”. A seguir, da mesma Era 

Vargas, surge o Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, mais conhecido como Código 

Penal. Neste, a internação compulsória é prevista como medida de segurança, que é aplicada 

aos inimputáveis que praticam alguma infração penal. Por sua vez, o Código de Processo 

Penal – Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941– prevê internação até mesmo “quando 

houver dúvida sobre a integridade mental” para que o “acusado” seja “examinado”  por até 

quarenta e cinco dias ou mais, “se os peritos demonstrarem a necessidade de maior prazo”. 

Ainda, diversos estudos apontam a utilização da internação compulsória fundamentada 

na defesa dos direitos fundamentais à vida, à dignidade e à saúde, enfatizando-se um 

mecanismo de gestão dos riscos – “riscos para si e para os outros”.  

Delgado (1992) refere que a estrutura fundamental que sustenta o sujeito dito louco 

para a Justiça é fundamentada na regra que diz da incapacidade e inimputabilidade. A partir 

de tal premissa, decorrem-se as normas, a ética e a processualística. Assim, ressalta os 

                                                           
3
 Referida portaria, assim como a portaria 3588/17, têm sido foco de importantes críticas e debates, uma vez que 

ambas apresentam aspectos que são contraditórios à Política de Saúde Mental originada do Movimento da 

Reforma Psiquiátrica brasileira, dentre os quais se destaca a inclusão do dispositivo “hospital psiquiátrico” na 

Rede de Atenção Psicossocial, com aumento do valor das diárias dos mesmos e possibilidade de pactuação e 

implantação, bem como a inclusão de “ambulatórios especializados”. Instâncias colegiadas da saúde mental e do 

controle social, bem como alguns conselhos profissionais têm se manifestado contrários a tais normativas, 

inclusive denunciando o fato de que foram construídas e aprovadas sem as discussões e deliberações necessárias. 
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estatutos do louco infrator e do louco diante da vida civil, a fim de situar a condução de tal 

sujeito em sua relação com o saber jurídico e psiquiátrico, considerando os códigos civil e 

penal. Referindo-se à relação justiça e psiquiatria para a objetivação do sujeito louco e no que 

tange ao Direito Civil no Brasil, pontua a história interna do estatuto civil do louco que 

aparece a partir da expressão, a qual denomina de maneira curiosa, de “louco de todo gênero”. 

 A referida expressão permaneceu por quase um século – de 1916 a 2002 – e 

determinou aos loucos de todo gênero, juntamente aos menores de dezesseis anos, aos surdos 

mudos e aos ausentes, a absoluta incapacidade para exercer pessoalmente os atos da vida 

civil. Em 2002, com o advento de um novo Código Civil, passou a ser utilizada a expressão 

enfermo ou deficiente mental que não tiver o necessário discernimento para a prática dos atos 

da vida civil para se falar dos sujeitos absolutamente incapazes. Na redação da lei, é feita a 

ressalva em relação à incapacidade relativa a alguns atos, elencando os ébrios habituais, os 

viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido. Dá-se 

a inclusão dos “viciados em tóxicos”.  

Atualmente, o Código Civil trata como absolutamente incapazes para a execução dos 

atos da vida civil os menores de dezesseis anos e fala da incapacidade relativa a certos atos 

ou à maneira de exercê-los, bem como da possibilidade de interdição direcionando aos 

“ébrios habituais e os viciados em tóxicos; aos pródigos e àqueles que, por causa transitória 

ou permanente, não puderem exprimir sua vontade” (art.4º). 

No que tange ao Código Penal e ao modo como se refere ao “louco infrator” são 

centrais os conceitos de periculosidade e inimputabilidade, conferidos a tal sujeito. A 

internação compulsória, nesse âmbito, é validada enquanto medida de segurança e, a partir de 

melhor análise sobre a mesma no que se refere ao prazo de duração indeterminado, se faz 

possível a problematização acerca do que seria uma penalização: 

A medida de segurança é o tratamento aplicado àqueles indivíduos 

inimputáveis que cometem um delito penal. A questão, no entanto, é envolta 

pelo problema da definição do tempo de duração desta medida. A lei diz que 

será por prazo indeterminado, até que perdure a periculosidade. Pelo sistema 

dualista, pode-se afirmar que coexistem duas modalidades de sanção penal: 

pena e a medida de segurança. A pena pressupõe culpabilidade; a medida de 

segurança, periculosidade. A pena tem seus limites mínimo e máximo 

predeterminados (Código Penal, artigos 53, 54, 55, 58 e 75); a medida de 

segurança tem um prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, porém o máximo 

da duração é indeterminado, perdurando a sua aplicação enquanto não for 

averiguada a cessação da periculosidade (Código Penal, artigo 97, parágrafo 

1º)
4
. 

         

                                                           
4
 Jusbrasil. (n.d.). Medida de Segurança – Definições. Recuperado em 25 de maio, 2016, do 

www.jusbrasil.com.br/topicos/26413368/medida-de-seguranca/definicoes 
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Sobre a inimputabilidade, a legislação caracteriza e isenta de pena “o agente que, por 

doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou 

da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 

acordo com esse entendimento” (Código Penal, art. 26). Nesse sentido, se o agente for 

inimputável, o juiz determinará sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for 

punível com detenção, o juiz poderá, correlativamente e em substituição a tal pena, submetê-

lo a tratamento ambulatorial. Sobre a duração da internação ou tratamento ambulatorial, “será 

por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, 

a cessação de periculosidade, fixando o prazo mínimo em um a três anos” (art. 96, § 1º).  A 

perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em 

ano, ou a qualquer tempo, se o juiz determinar a execução. A alta ou a liberação será sempre 

condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de um 

ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade. Em qualquer fase do 

tratamento, poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa providência for necessária 

para fins curativos. O internado será recolhido a estabelecimento dotado de características 

hospitalares e será submetido a tratamento
5
. A partir da medida de segurança deixa mesmo de 

existir a pena ou vê-se delinear a articulação pena/tratamento configurando um modo 

específico de lidar com a questão? 

Na consideração da relação do sujeito dito incapaz e/ou perigoso, Delgado (1992) 

atenta para a existência de dois dispositivos manicomiais: 

O manicômio penal interna contra a vontade, mantém a reclusão na esfera pública, 

tem regras mais duras e visíveis. Mas existe também o manicômio civil, de papel e 

de cuidado, realizado através do rito da interdição – nem sempre explicitamente 

cumprido, pois às vezes não precisa chegar nos corredores dos fóruns –, que recolhe 

silenciosamente para a vida privada aqueles que não são habitantes da cidade. 

São dois modelos de exclusão duas formas de cooperação psiquiatria e justiça, que 

frequentemente se interpenetram (p. 226, grifo nosso). 
 

Partindo dessas considerações que, tratando das possibilidades de utilização, ampliam 

a internação compulsória para além de uma modalidade prevista em lei, a proposta dessa 

pesquisa é dar maior visibilidade às relações de saber e poder que emergem no processo de 

                                                           
5
 O Hospital Judiciário de Custódia Jorge Vaz – instituição híbrida (hospital + prisão), em Barbacena, recebe e 

mantêm internadas pessoas que cumprem medida de segurança na forma da internação. A medida da 

desinternação fica condicionada ao exame de cessação de periculosidade. Referido exame é realizado por médico 

perito que não realiza o acompanhamento longitudinal do caso, ou seja, não é o responsável pelo tratamento. É 

válido ressaltar que a maioria das pessoas em permanência, aguardando “cessação de periculosidade”, 

permanece internada por mais de 20 anos. Ainda, existe uma lista de pessoas que já passaram por referido 

exame, tendo laudo de periculosidade cessada e permanecem internadas por não terem um local no território 

para retornar. Paradoxalmente, uma pessoa que não é considerada inimputável, segundo nosso código penal, fica 

em regime de detenção no presídio por muito menos tempo.   
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construção do “sujeito que precisa ser internado compulsoriamente em hospital psiquiátrico 

por tempo indeterminado”
6
.  

Para tal, após análise prévia do material documentado – os processos judiciais – foram 

utilizados alguns elementos que os compõem, a saber: trechos do “prontuário médico”
7
 

quando do período de permanência no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), as petições 

iniciais, excertos de demais petições, algumas das decisões judiciais, pareceres da promotoria, 

alguns relatórios médicos e multiprofissionais. Ao fazê-lo, entende-se a importância de, em 

meio à suposta funcionalidade, coerência e linearidade dos processos judiciais, evidenciar o 

aspecto de luta, de enfrentamentos e de sujeição que perpassam, de forma central, em todas as 

discussões. 

Dessa maneira, e entendendo que essa pesquisa se propôs a fazer uma aproximação às 

lutas reais, materiais e cotidianas, enfatizamos e aproximamo-nos da importância do que fora 

apontado por Foucault (1976/1999) ao falar sobre o seu compromisso com o processo de 

insurreição dos saberes sujeitados. Estes, por sua vez, evidenciam-se tanto nos conteúdos 

históricos que foram mascarados e, assim, sepultados em coerências funcionais ou em 

sistematizações formais a partir das quais o autor ressaltou a clivagem dos enfrentamentos e 

das lutas que se encontravam ali velados (análise histórica da formação e articulação dos 

poderes e saberes); quanto numa série de saberes que, tutelados, foram desqualificados, 

subjugados e marginalizados enquanto supostamente insuficientes, mal elaborados, não 

conceituais, hierarquicamente inferiores: o saber do psiquiatrizado, do doente, do delinquente 

etc. 

 

Indicações Metodológicas 

 

Os modos de se pensar a atividade científica, principalmente a partir de meados do 

século XX, apontaram questionamentos e posicionamentos importantes no que se refere a 

críticas ao empirismo lógico, ao racionalismo e à Razão. Paul Feyeraband (1975/2011; 

1987/2010) foi um dos epistemólogos que teceu críticas à concepção de ciência e ao 

enrijecimento metodológico, à produção de regras e padrões fixos, estabelecidos a priori, 

propostos por correntes da produção de conhecimento. Situa que, a partir de critérios de razão 

                                                           
6
 Categoria que emerge continuamente nas discussões que constam nos processos judiciais analisados. 

7
 O termo “prontuário médico” é utilizado nos processos judiciais para dizer dos registros realizados por diversos 

profissionais, inclusive o médico, quando do período de permanência de Peter e Maria Eterna no CAPS. 
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e objetividade, a ciência oculta a riqueza e a complexidade do processo social e subjetivo que 

deveriam ser consideradas e até mesmo utilizadas como norteadores das práticas científicas. 

 Assim, diferente de ser contrário à ciência enquanto forma legítima de produção de 

conhecimento, traz questionamentos à sua soberania quando exaltada enquanto única forma 

de se conceber um conhecimento, enquanto norma que regule e institua a verdade a partir dos 

ditames da Razão, aproximando tal ambição ao dogma que pode ser constatado em 

instituições de manutenção de poder, que muito mais alienam do que colaboram com a 

emancipação de sujeitos: “E a razão, por fim, reúne-se a todos aqueles outros monstros 

abstratos, como Obrigação, Dever, Moralidade, Verdade e seus antecessores mais concretos, 

os Deuses, que já foram usados para intimidar o homem e restringir-lhe o livre e feliz 

desenvolvimento — e se vai desvanecendo...” (Feyerabend, 1975/2011, pp. 279-280).  

Minayo (2014) aproxima-se de tal perspectiva ao discutir algumas características do 

objeto de pesquisa das ciências sociais, enfatizando seu caráter de provisoriedade, dinamismo 

e especificidade. Apontando para o profícuo potencial de se considerar a subjetividade no 

campo científico, refere o caráter essencialmente qualitativo deste objeto de pesquisa. 

Considerar as relações que perpassam o campo jurídico e o da saúde mental, a partir 

das internações compulsórias, remete-nos à possibilidade de uma pesquisa que contemple este 

caráter do objeto. Desta maneira, implica a necessidade de olhar para o fenômeno em questão 

a partir de balizamentos teóricos que correspondam à sua qualidade, possibilitando uma 

análise do processo colocado em problematização. Neste sentido, optou-se, para a realização 

desta pesquisa e construção do objeto a ser estudado, pela utilização das proposições de 

Michel Foucault, considerando os eixos de saber-poder em relação ao sujeito, bem como de 

outros importantes autores, como Boaventura de Souza Santos, Amarante, Yasui, Delgado. 

As pesquisas empreendidas por Foucault não realçaram a existência de um único 

método de pesquisa e análise e, principalmente, enfatizaram a impossibilidade de definição de 

um método rígido, posto a priori. Contudo, verifica-se que, a partir das pesquisas, que o autor 

realizou escolhas de método bem definidas e fundamentadas (Ferreira Neto, 2015).  

Nesse sentido, não é pretensão evidenciar nesta pesquisa algumas proposições 

elaboradas por Foucault utilizando-as enquanto discursos de verdade, o que seria uma 

violência diante da temática a ser desenvolvida, bem como com o que fora construído 

historicamente pelo referido autor que, em uma feliz ocasião, ao falar do seu trabalho, 

ressalta: 

Os livros deveriam ser espécies de bombas e nada mais. Depois da explosão, se 

poderia lembrar às pessoas que esses livros produziram um belíssimo fogo de 
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artifício. Mais tarde, os historiadores e outros especialistas poderiam dizer que tal ou 

tal livro foi tão útil quanto uma bomba, e tão belo como um fogo de artifício 

(Foucault, 1978/2006, p. 266). 

 

Valemo-nos, então, de algumas indicações do referido autor para balizar esta pesquisa. 

As proposições de Foucault (1984/2004b) pretendem verificar as relações entre o sujeito e a 

verdade, dentre as quais: a necessidade de problematizar quaisquer universais antropológicos, 

interrogando-os em sua constituição histórica; quando da pesquisa, ir às práticas concretas 

pelas quais o sujeito é constituído fazendo com que apareçam os processos que dizem da 

relação entre o sujeito e objeto, ambos em formação e transformação; abordar o objeto em 

estudo a partir das práticas discursivas e não discursivas que concernem aos campos, 

considerando que estas, entendidas enquanto modos de pensar e de agir se farão inteligíveis 

para o entendimento das relações. Neste sentido e sobre a questão do poder nas relações, 

Foucault enfatiza que: 

São as práticas concebidas ao mesmo tempo como modo de agir e de pensar 

que dão a chave de inteligibilidade para a constituição correlativa do sujeito e 

do objeto (...). Estudar o poder, nesse sentido, implica em estudar os 

procedimentos e as técnicas utilizados nos diferentes contextos institucionais, 

para atuar sobre o comportamento dos indivíduos tomados isoladamente ou 

em grupo, para formar, dirigir, modificar sua maneira de se conduzir, para 

impor finalidades à sua inação ou inscrevê-la nas estratégias de conjunto, 

consequentemente múltiplas em sua forma e em seu local de atuação; 

diversas da mesma forma nos procedimentos e técnicas que elas fazem 

funcionar: essas relações de poder caracterizam a maneira como os homens 

são governados uns pelos outros. (...) Tal análise não significa dizer que o 

abuso de tal ou de tal poder produziu loucos, doentes ou criminosos ali onde 

nada havia, mas que as formas diversas e particulares de “governo” dos 

indivíduos foram determinantes nos diferentes modos de objetivação do 

sujeito (p. 234-240). 

 

Ao trazer como problema de pesquisa a questão das internações compulsórias e, assim, 

realizar a pesquisa, fez-se necessário um processo de construção teórico-conceitual que 

viabilizasse a delimitação do objeto a ser pesquisado. Dessa forma, e considerando a 

necessidade de fazê-lo, iniciou-se a problematização dos universais antropológicos. A 

internação compulsória deixa de ser pensada apenas enquanto modalidade prevista em lei e 

passa a ser articulada com todo um processo que viabilizou/viabiliza sua existência enquanto 

prática concreta que produz efeitos. Surgem, então, as questões relativas ao processo de 

construção das políticas públicas, dos saberes que se relacionam à prática, da formação de tais 

saberes, da relação entre os mesmos. Inicia-se o processo de delimitação do objeto de 

pesquisa. Passa-se a considerar a internação compulsória como acontecimento que permite 

uma análise das relações que perpassam o campo jurídico e o da saúde mental. 
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Considerando que a pesquisa se deu a partir da análise de dois processos judiciais de 

internação compulsória, concordamos com Cellard (2010) quando evidencia que o 

pesquisador deve superar vários obstáculos e desconfiar de inúmeras armadilhas antes de estar 

em condição de fazer uma análise em profundidade do material. Diante de tal situação e de 

modo a qualificar a pesquisa, fez-se necessário um exaustivo processo de avaliação 

preliminar de referidos documentos. Na medida em que fora sendo estabelecido um maior 

contato com o material, percebeu-se que, ainda que os processos fossem colocados como 

instrumentos de resolução de conflitos a partir dos interesses documentados, fez-se 

proeminente que o modo pelo qual eram organizados trazia efeitos sobre as informações 

fabricadas. Nesse sentido, cada documento apresentado, cada prova pericial buscada para 

fundamentar um pedido ou uma decisão, apontava e demandava para um modo específico de 

descrever as pessoas e/ou os campos que concernem à situação em questão. Assim, diversos 

discursos emergiram: dos advogados que solicitaram a internação compulsória, dos 

advogados que, ao fazerem a defesa do CAPS, apresentam o contexto da Atenção 

Psicossocial, dos médicos peritos, dos técnicos envolvidos nos processos de trabalho tanto nos 

hospitais psiquiátricos quanto nos CAPS, dos juízes e dos promotores. Logo, fez-se de 

extrema importância no processo de pesquisa uma postura cuidadosa para que, dos materiais 

apresentados, não fossem invisibilizadas as ações que protagonizavam. 

Vale ressaltar que os processos judiciais em questão são classificados como 

documentos públicos, de modo que foi disponibilizado o acesso aos autos. Como sabido, 

tratando-se de pesquisa que utiliza informações de acesso público, fez-se dispensável o 

registro e avaliação por parte do sistema de Comissão de Ética e Pesquisa (CEP/CONEP), 

conforme previsto no Art. 1º, parágrafo único, inc. II, da Resolução do Ministério de Saúde nº 

510, de sete de abril de 2016.  

Enfatizo o grande desafio que representou todo esse processo da pesquisa, 

principalmente no que se refere às relações que já existiam com a temática. A partir da 

oportunidade e, assim, da possibilidade da pesquisa, essas relações foram sendo intensamente 

construídas, desconstruídas, reconstruídas... Foi um processo de vida. Por mais que em 

diversos momentos tenha me deparado com a mortificação, com o silenciamento, com as 

pessoas que estão internadas compulsoriamente por aproximadamente nove anos. Não, não as 

encontrei pessoalmente e não ouso, de modo algum, buscar falar por elas. Deixo aqui os 

dados frios das etapas do processo judicial. Se tenho alguma expectativa? Que mobilizem. 

Que essas histórias e o desenrolar das relações que aí perpassam e que busquei dimensionar 
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nessa pesquisa tragam algo ao leitor. E não posso deixar de evidenciar a pretensão: que 

inquiete e faça um ponto de interrogação na tendência em naturalizar as atrocidades que 

surgem no decorrer da vida. Que movimentem...  

A análise dos processos judiciais possibilitou a construção uma espécie de cronologia 

que perpassa desde os períodos que antecederam as determinações de internação compulsória 

até o momento atual, que envolve todo o desenrolar dos extensos processos judiciais, 

estabeleceu-se a seguinte divisão dos capítulos: 

No primeiro, foi realizada uma discussão acerca da desinstitucionalização, na 

perspectiva da complexidade que envolve o campo da Atenção Psicossocial e dos desafios 

que aí se impõem. No segundo capítulo, apresento narrativas dos encontros de Peter e Maria 

Eterna com o dispositivo CAPS. Tais narrativas foram construídas com trechos retirados dos 

materiais que estão nos processos judiciais e houve o cuidado de manter as expressões 

utilizadas o mais fiéis possível aos documentos. Posteriormente foi feita uma problematização 

do período de permanência dos casos no CAPS, no que tange à consideração de que tal 

período se evidenciou como condição de possibilidade para as internações compulsórias e, 

principalmente, para o processo de construção do “sujeito que precisa ser internado em 

hospital psiquiátrico por tempo indeterminado”. Evidencia-se, ainda, o início da formação de 

uma aliança entre o campo jurídico e o da saúde mental. 

No terceiro capítulo apresento a construção de mais duas narrativas que tratam das 

petições iniciais que, por sua vez, marcam administrativamente o ajuizamento das ações de 

internação compulsória. Ainda, no quarto capítulo evidencio as primeiras decisões judiciais 

que versam pela decisão de internar por tempo indeterminado em hospital psiquiátrico. No 

quarto capítulo explicito as decisões judiciais sobre os pedidos de internação compulsória. 

No quinto capítulo apresento dois quadros que descrevem as fases dos processos 

judiciais. Trata-se, nesse ponto da dissertação, de evidenciar a extensão e a organização 

burocrática e administrativa dos processos judiciais e das funções exercidas pelos atores que 

ali se envolvem. Penso que fora o momento no qual mais me deparei com o enfadonho. É essa 

a dimensão que se busca enfatizar ao apresentar tais quadros que representam as mais de 1000 

páginas dos processos. Ainda, a partir dos mesmos, evidencia-se a dimensão do tempo: um 

tempo que se prolonga e que, apontando para o esquecimento, traz a dimensão da 

institucionalização, com todas as suas mais mortíferas características. Discute-se, também, 

sobre a existência de duas vertentes no movimento de construção do “sujeito a ser internado 

em hospital psiquiátrico por tempo indeterminado”: uma que a sustenta e outra que tenta 
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fazer ruptura. Nesse campo, aparece um duelo entre diversos personagens importantes: 

família, equipes de saúde, advogados, promotores e juízes. Evidencia-se, ainda, o processo de 

transposição de um conceito do âmbito penal para o âmbito civil: a periculosidade. Tal fato é 

perceptível a partir das constantes exigências de “perícia médica a ser realizada por perito 

oficial do juízo”, enquanto condição para a desinternação. A figura do médico perito aparece 

como central em diversos pontos das fases dos processos judiciais e é relevante para a 

compreensão da noção de “sujeito que precisa ser internado compulsoriamente em hospital 

psiquiátrico por tempo indeterminado”. No sexto capítulo, apresento as considerações finais 

acerca da pesquisa realizada. 
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CAPÍTULO I 

O desafio da Atenção Psicossocial enquanto proposta de ruptura com os poderes de 

normalização 

 

Para iniciarmos as construções que se decorrerão neste capítulo, em que busco 

apresentar o paradigma da Atenção Psicossocial enquanto desafio em decorrência da 

complexidade dos aspectos que lhe são concernentes, faz-se importante realizar algumas 

desconstruções.  

Construir x desconstruir. Formar x reformar. Institucionalizar x desinstitucionalizar. 

Colocadas como lados contrários de uma mesma moeda e, assim, pensadas de modo estanque, 

não conseguimos identificar a dimensão de processo e de construção cotidiana em que se 

envolvem em tais ações: é oito ou oitenta, falou está falado. 

Constantemente os discursos são considerados nessa perspectiva, encerrados em si: 

“Peter aderiu ao tratamento”. “Peter não aderiu ao tratamento”. “Maria Eterna aderiu ao 

tratamento”. “Maria Eterna não aderiu ao tratamento”. “A doença mental é essa, precisamos 

intervir com este tratamento”. Quem produz o discurso? Quem está autorizado a pronunciá-

lo? Alguns dirão, sem titubear: “ora, foi o autor, aquele que falou, aquele que escreveu!”  

Muitas vezes, o que se diz, dependendo de quem diz – e esse fator tem muita relevância nas 

discussões a decorrer –, também tem seu valor de verdade. “O juiz falou, está falado”. “Se o 

médico falou, tem que seguir”. “O psicólogo sabe do que os outros sentem”. Maria Eterna? 

Peter? Onde estão/ficam as suas vozes? Eles estiveram autorizados a falar?  

Essa dissertação pode ser pensada, então, como um convite a questionar os valores de 

verdade dos discursos que se apresentam e dizem sobre esses dois sujeitos. E é importante 

ressaltar que tais discursos não pertencem a eles. Eles não são os locutores. Profissionais da 

saúde e do judiciário juntamente às famílias de Peter e Maria Eterna ocupam a função de 

emitirem afetos, desejos, impressões e percepções. 

É importante considerar, nesse sentido, o aspecto de jogo
8
 que deve ser enfatizado no 

que tange aos aspectos da verdade com relação à formação dos saberes e práticas que se 

estruturam e, assim, se colocam em relação, evidenciando, por vezes, efeitos centralizadores 

de poder que se vinculam à institucionalização de alguns discursos.  

                                                           
8
 Foucault (1984/2004a) utilizou a expressão jogo de verdade para dizer de regras de produção de verdade, em 

que se dá a existência de “um conjunto de procedimentos que conduzem a um certo resultado, que pode ser 

considerado, em função dos seus princípios e das suas regras de procedimento, válido ou não” (p. 282). 
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Tal situação impele-nos a negar a existência de um sujeito de conhecimento que 

produziria um saber ao revelar uma verdade até então oculta, a partir de técnicas específicas 

sobre os objetos a que se propõe estudar. É nessa perspectiva que, a partir de suas pesquisas, 

Foucault (1969/2015;1973/2002;1975/199b;1979/2001a; 1979/2001b; 1983/2004c; 1978-

1988/2004) ressalta o caráter de acontecimento da verdade, evidenciando as diversas 

modificações que ocorreram ao longo da história nos procedimentos utilizados para “acessá-

la”. Tais procedimentos, segundo o autor, acompanharam as mutações essenciais das 

sociedades ocidentais, a dizer, a emergência de um poder político sob a forma do Estado, a 

expansão e globalização das relações mercantis, o estabelecimento das grandes técnicas de 

produção e toda a configuração de tecnologias de poder que aí se articulam. 

Trata-se, então, de considerar que existem condições específicas que fazem com que 

algo se torne um objeto para um conhecimento a se formar. Principalmente: há condições que 

possibilitam que um sujeito se torne objeto de conhecimento e, mais ainda, que seja sujeitado
9
 

a esse saber e às práticas que dele derivam. Assim, certos saberes com valores de verdade são 

articulados a diversos dispositivos
10

 que se executam em campos específicos de forma 

funcional e estratégica e, de tal maneira, evidenciam a configuração de relações de poder que 

produzem efeitos nos sujeitos. 

Foucault (1961/1997; 1973-1974/2007) realizou problematizações de extrema 

relevância no que se refere tanto aos modos de representação da “loucura” ao longo do tempo, 

quanto aos saberes que se construíram e se afirmaram justamente pelo fato de colocá-la na 

categoria de doença/anormalidade a ser tratada. Tais discussões são de extrema importância 

quando levamos em consideração as indagações e propostas de ruptura que se colocam com o 

paradigma da Atenção Psicossocial, principalmente no que se refere à perspectiva da 

desinstitucionalização. 

Para melhor nos situarmos, não remeteremos à loucura, uma vez que não é pretensão 

colocá-la dentro de um conceito. Pensemos, então, naquilo que muito se ouve falar: “fulano é 

estranho”, “esquisito”, “diferente”, “acho que precisa de um tratamento, acho que precisa 

de”... Ressaltemos que há uma diferenciação estrategicamente construída e que diferencia o 

                                                           
9
 Para maiores aprofundamentos, sugere-se ver “Saberes sujeitados” in: Foucault, M. (1999). Em defesa da 

sociedade. São Paulo: Martins Fontes. (Trabalho original publicado em 1976). 
10

 De acordo do Rabinow & Dreyfus (1995) o termo técnico dispositivo apesar de não ser completamente 

explicitado na obra de Foucault, aponta para um domínio relativamente claro que inclui os discursos, as 

instituições, disposições arquitetônicas, enunciados científicos, medidas administrativas, regulamentos, etc. Entre 

esses elementos, que os autores apontam como díspares, há a possibilidade de relações flexíveis a serem 

estabelecidas e o dispositivo seria o aparelho que, de modo a isolar um “problema” específico, reuniria poder e 

saber e, envolvendo práticas, atuariam como ferramentas, constituindo e organizando sujeitos numa grade 

específica de análise. 
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“normal” e o “anormal”, que relega a este a perspectiva do patológico. Importante enfatizar, 

nesse momento, o que será explicitado ao longo desse capítulo, a dizer, das relações que a 

psiquiatria fora estabelecendo com essa equação normal x anormal para se valer enquanto 

campo de saber.  

Como pensar, então, o paradigma psiquiátrico – a ser superado, desconstruído, na 

perspectiva da desinstitucionalização – na sua relação com o normal e o anormal?  

Anteriormente, ressaltamos o saber, colocando-o na sua ligação com discursos/práticas e, 

assim, enfatizamos especificamente o fato de que é integrado a campos diversos a partir do 

objeto que se propõe a evidenciar (por exemplo, a “loucura” a partir das definições que lhe 

são dadas, é integrada em uma diversidade de campos que a designam como “doença 

mental”). Como estamos nos direcionando para um campo que trata de aspectos como 

saber/discursos-práticas/verdade, importa colocarmos uma dimensão que é fundamental em 

toda essa articulação: o poder e as relações que se estabelecem. Para tal, tomaremos como 

base as contribuições de Foucault sobre essa temática. 

Considera-se, primeiramente, que o poder se encontra sempre presente nas relações 

humanas, sejam elas quais forem – comunicação verbal entre pessoas, relações amorosas, 

institucionais ou econômicas. Por exemplo, entre um profissional que atua em um CAPS e 

uma pessoa que vai a tal dispositivo para quaisquer finalidades, estabelece-se aí estabelecer 

uma relação de poder. Entre Maria Eterna e o Dr. Psiquiatra; Entre Peter e sua mãe; Entre Dr. 

Psiquiatra e Dr. Psicólogo; entre o juiz e o Peter. Enfim, todas as relações têm vinculação com 

o poder. 

O poder está diretamente relacionado ao estatuto de verdade que se liga a um discurso. 

Tem-se, daí, uma primeira relação: verdade-poder. Como já enfatizado, a sociedade se 

organiza e funciona por alguns discursos de verdade. Mas não dizemos anteriormente que o 

discurso não se encerra em si mesmo? Ora, de tal modo, pensemos naquilo que confere valor 

de verdade. O campo das ciências, por exemplo: historicamente temos o percurso de que, falar 

que a eficácia de algo é cientificamente comprovada pode, invariavelmente, levar com que se 

acredite mais facilmente naquilo que fora dito. A ciência, enquanto discurso, confere valor de 

verdade. Isso não significa, necessariamente, que há uma naturalização na relação ciência-

verdade e cabe enfatizar que, nesse estudo, não se faz tal proposta. Perceberemos, no decorrer 

da discussão, que um dos aspectos com os quais se propõe fazer ruptura é com essa relação 

assim naturalizada, predeterminada. 
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Foucault (1979/2001f) ressalta que estabelecer algo como verdadeiro atende tanto ao 

poder político quanto à produção econômica e, assim, o poder de dizer algo que se legitime 

em um estatuto de verdade é objeto de uma grande difusão e de um imenso consumo. Tal 

situação faz com que a produção desses discursos e sua transmissão sejam controladas de 

maneira dominante e articuladas por alguns grandes aparelhos econômicos e políticos – 

judiciário, meios de comunicação, universidade, exército – e, assim, se faz objeto de debate 

político e de confronto social. 

Em sua dimensão positiva e produtiva, o poder não é considerado na perspectiva de 

que seja repressor, ou algo ruim, ou que seja apenas determinado economicamente. Não há 

pretensão de acabar com o poder numa relação, até porque, mesmo que fosse esse o desejo, 

não se faria possível. 

Nessa perspectiva, evidencia-se que as relações de poder possuem caráter móvel, 

reversível e instável. Entretanto, quando caracterizam estados de dominação, as relações de 

poder se tornam fixas e, enquanto tais, imóveis e, por tão assimétricas, o que se evidencia é 

uma margem de liberdade extremamente limitada. Dessa maneira, “quando um indivíduo ou 

um grupo social chega a bloquear um campo de relações de poder, a torná-las imóveis e fixas 

e impedir qualquer reversibilidade de movimento – por instrumentos que tanto podem ser 

econômicos, quanto políticos ou militares –, estamos diante do que se pode chamar de estado 

de dominação” (Foucault, 1984/2004a, p. 266).  

Trazer tais considerações corrobora, portanto, com o que Rotelli (2001) nos apresenta 

ao expor sobre a dimensão da desinstitucionalização – conceito operativo, caro ao movimento 

da Reforma Psiquiátrica – enquanto processo social complexo. Ao fazê-lo, coloca a 

importância da mobilização necessária e contínua dos atores envolvidos de modo a construir 

uma atuação que favoreça a transformação nas relações de poder que foram, outrora, 

estabelecidas. E aí não se fala apenas dos técnicos e profissionais que se colocam no lugar do 

saber. 

Logo, a quais considerações remeter quando se propõe relacionar a 

desinstitucionalização com uma proposta de ruptura? Pensá-la enquanto processo complexo 

que visa romper cotidianamente com o dispositivo psiquiátrico equivale a ressaltá-la, então, 

como possibilidade estratégica de desconstruir e de subverter essa assimetria que se configura 

na relação entre saberes/discursos e as pessoas caracterizadas como “anormais”. 

Ao analisar historicamente a formação do poder psiquiátrico, Foucault (1973-

1974/2007) constrói uma problematização que visa elucidar de que modo tal dispositivo de 
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poder se faz produtor de uma série de enunciados, de discursos e, por conseguinte, de todas as 

formas de representações que dele se derivam. Nesse sentido, denota que a constituição desse 

poder, a partir da relação entre o médico e sujeito dito anormal, configura-se na medida em 

que se estabelece um locus de saber sobre, um saber detentor de verdade e que respondeu e 

responde de determinadas maneiras a uma série de demandas que foram, são e serão 

colocadas ao longo do tempo. Considera-se, historicamente, que o poder psiquiátrico tem sua 

formação muito relacionada à formação de uma sociedade disciplinar que, por sua vez, fora 

se configurando integrada ao expressivo aumento sócio-demográfico a partir do século XVIII. 

Tal aumento culminou na necessidade de maior controle e manipulação dos grupos diante da 

complexidade envolvida a partir da expansão dos aparelhos de produção e o fortalecimento da 

crescente economia capitalista, tendo por base o princípio “suavidade-produção-lucro” 

(Foucault, 1975/1999c; 1979/2001c). 

Nesse sentido, caracteriza-se o dispositivo psiquiátrico como um poder cujo ponto de 

aplicação são os corpos que, para serem disciplinados em sua maneira de ser e de se 

comportar, são distribuídos em espaços que corroboram esse mecanismo: os manicômios e os 

hospitais psiquiátricos simbolizaram a força de tal movimento, entretanto, acredita-se que até 

mesmo lugares que se propõem a ser substitutivos a espaços de segregação podem reproduzir 

essa lógica perversa. 

Englobam-se, nesse sentido, quaisquer locais onde a base de funcionamento seja de 

uma lógica de dominação, de relação fundada em uma dicotomia na qual se tem, 

assimetricamente, de um lado o sujeito que conhece e diz sobre e, do outro, um que colocado 

como objeto, anormal, e deverá ser conhecido, descrito e enquadrado às normas.  

Faz-se relevante considerarmos a função das instituições em seu papel de instituir 

pedagogia, laboratórios, formas de transmissão do que é delimitado e, assim, construído como 

verdadeiro. Em sua relação com os discursos, viabilizam o aparecimento e manutenção dos 

mesmos, validando-os enquanto verdadeiros e fazendo desaparecer seu caráter de 

acontecimento, colocando-o enquanto unidade de significação que escapa à problematização 

(Foucault, 2014/1970).  

Para dar consistência à enfermidade e a não-enfermidade, bem como aos motivos que 

justificariam uma internação ou intervenção psiquiátrica, são utilizados alguns mecanismos 

cuja função seria fazer uma prova de realidade com vistas a validar o poder de intervenção e 

disciplinar do psiquiatra, dentre os quais se destacam o interrogatório, realizado a partir, por 

exemplo, das anamneses e entrevistas. (Foucault, 1973-1974/2007). 



28 
 

 
 

Tais mecanismos de prova têm seu surgimento associado ao objetivo da psiquiatria, 

enquanto área em necessidade de se afirmar como especialidade. Num contexto em que a 

medicina clínica encontrava seu suporte científico na objetividade dos modos de apreender 

um fenômeno, por exemplo, a partir da observação das lesões, o que poderia conferir uma 

suposta objetividade e cientificidade à referida à psiquiatria? Ora, se não seria no corpo físico 

o local de onde encontrariam tais provas, onde haveria de ser? No interior das condutas, dos 

hábitos, das ações, na história de vida, nos antecedentes familiares e na história relatada pelos 

familiares (constituindo uma noção de corpo ampliado). Assim, o interrogatório evidencia 

uma intencionada tentativa de que o indivíduo se reconheça em sua história, criando para si 

uma identidade (Foucault, 1973-1974/2007). 

 Há a importância, ainda, de uma busca de antecedentes hereditários para fazer lugar à 

ausência de um corpo, uma vez que não se ressalta um substrato orgânico que identificaria a 

enfermidade – corpo constituído pela família e pela herança familiar. É de tal modo que 

percebemos, por exemplo, na construção das anamneses e entrevistas, a busca de um histórico 

familiar para firmar um diagnóstico psicopatológico, inserindo a suposta “loucura” em um 

horizonte de anomalia a ser “tratada”. Com clara função disciplinar, o interrogatório, nesses 

moldes, traz à tona um reconhecimento da pessoa enquanto anormal/doente e, de tal maneira, 

possibilita um reconhecimento do saber e do poder psiquiátrico. (Foucault, 1973-1974/2007). 

Ainda que essa pessoa não apresente elementos na sua fala, alguém se torna 

legitimado, nesta relação, a falar por ela. Há uma busca na família por um histórico, por dados 

que enfatizem comportamentos e reações fora das normas preestabelecidas e, assim, a 

anomalia apresenta-se claramente como uma condição de possibilidade da loucura. De acordo 

com Foucault (1973-1974/2007), outras duas funções do interrogatório seriam a de construir 

uma relação mútua entre subjetividade e responsabilidade, em que o saber psi se validaria a 

partir da exclusão, no sujeito dito anormal, de sua responsabilidade jurídica ou moral, desde 

que suas ações sejam colocadas no lugar de sintomas incontroláveis – e de um diagnóstico – 

de uma doença existente que os justifique e possibilite uma intervenção.  

Nesse sentido, remonta-se ao fato de que os hospitais psiquiátricos, historicamente, 

foram construídos na perspectiva de responder a essa necessidade de produção de 

conhecimento e terapêutica da doença mental, assim formatada, a partir de um conjunto de 

estratégias de poder, tais como o isolamento, os tratamentos punitivos, as obrigações morais, 

as disciplinas rigorosas, os interrogatórios, na forma de anamnese e entrevistas.  
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Importante ressaltar que, ao trazermos o poder psiquiátrico como um dos aspectos de 

problematização, referimos à sua função enquanto dispositivo e não especificamente e apenas 

à psiquiatria ou ao psiquiatra. Assim, consideramos que a função psi pode corresponder à 

psiquiatria, mas não apenas a ela, uma vez que engloba demais campos de saber que se 

relacionam de forma assimétrica com a pessoa que, por vezes sujeitada entre 

saberes/discursos, é caracterizada como “anormal”. 

Nesse sentido, o poder psiquiátrico pode se estender para todos os outros espaços de 

disciplina, a dizer, as escolas, os exércitos, as fábricas, o judiciário, o Estado, por exemplo, 

sendo, de tal modo, o responsável por disciplinar os ditos indisciplinados. No início do século 

XX, evidencia-se o discurso psi enquanto discurso que se encontra em todos os sistemas 

disciplinares: psicopedagogia, pedagogia, criminologia, psicopatologia etc. (Foucault, 1973-

1974/2007). 

Redes disciplinares são formadas, nesse sentido, na perspectiva de manutenção de 

saber-poder tendo por proposta restituir à família e ao convívio social aquela pessoa que não 

se normalizou dentro do espaço sócio-familiar. Assim, por vezes, a família busca o 

dispositivo psi, no mecanismo de tratamento, como possibilidade de normalizar. Alguns 

respondem a essa necessidade de refamiliarização do indivíduo. Ora, diante dessa lógica de 

saber-poder, em que consistiria uma suposta cura que se propõe nestes espaços de 

normalização e a partir de qual atuação esta se dirá possível?  

A anormalidade enquanto núcleo da loucura é prevista e constatada pelo erro. 

Portanto, há que se tentar acabar com esse erro para que seja concretizada a cura. Tal erro não 

se cura a partir de uma demonstração racional de sua incoerência com a realidade. (Foucault, 

1973-1974/2007). 

Para exemplificar: adiantaria dizer a Peter ou à Maria Eterna para que parassem de 

serem tão pouco adaptados? Ora, mais “estratégico” é atribuí-los um diagnóstico, ou vários, 

às vezes até incompatíveis entre si e em uma rotatividade espantosa de categorias, conforme 

será possível perceber no decorrer dessa dissertação. 

 Trata-se, então, de dar validade a esse erro, transformando-o em realidade: o 

conhecimento produzido sobre a anormalidade e os lugares para contê-la, caracterizam essa 

tentativa que, por sua vez, corresponde à manipulação de realidade a ser feita por quem 

incorpore esse discurso de verdade concernente ao poder psiquiátrico. (Foucault, 1973-

1974/2007). 
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Dentre as formas de dar garantias de verdade ao discurso psiquiátrico colocando-o em 

um locus de inquestionabilidade estão, por exemplo, os supostos marcadores 

neurobiológicos/orgânicos que subsidiam a superficial classificação das doenças mentais em 

uma série de diagnósticos, construindo uma realidade onde o erro está associado à doença 

mental, a partir de diversas manipulações medicamentosas e orientações pedagógicas com 

claro embasamento moral. (Foucault, 1973-1974/2007) 

Por falar nessa frágil, porém intencionada, ancoragem do saber psiquiátrico em fundos 

neurobiológicos, evidenciada na explosão sintomatológica, Foucault (1975/2001e) ressalta 

que, a partir de tal feito, a psiquiatria, valendo-se do poder de normalização, incorpora para si 

uma concepção de norma, quando a estabelece enquanto regularidade funcional, como 

princípio do funcionamento adaptado e ajustado, oposta ao patológico: 

Será em toda parte, o tempo todo, até nas condutas mais ínfimas, mais comuns, mais 

cotidianas, no objeto mais familiar da psiquiatria, que esta encarará algo que terá, de 

um lado, estatuto de irregularidade em relação a uma norma e que deverá ter, ao 

mesmo tempo, estatuto de disfunção patológica em relação ao normal. Um campo 

misto que se constitui, no qual se enredam, numa trama que é absolutamente densa, 

as perturbações da ordem e os distúrbios do funcionamento. A psiquiatria se torna, 

nesse momento – não mais em seus limites extremos e em seus casos excepcionais, 

mas o tempo todo, em sua cotidianidade, no pormenor do seu trabalho – médico-

judiciária. Entre a descrição das normas e das regras sociais e a análise médica das 

anomalias, a psiquiatria será essencialmente a ciência e a técnica dos anormais, dos 

indivíduos anormais e das condutas anormais (p. 205). (grifo nosso). 

 

   

Diante dos objetivos desse estudo, ressalta-se a importância de considerar a 

cooperação mútua a se estabelecer entre o poder judiciário e o poder psiquiátrico na função 

fazer com que os sujeitos se adaptem às normas preestabelecidas.  

Considerando as produções de verdade a partir da ordem jurídica, Foucault 

(1973/2002) enfatiza o fato de que a construção de uma sociedade disciplinar se deu enquanto 

organização do social, com base na norma de controle e vigilância dos indivíduos, a partir da 

premissa de administração dos riscos. Nesta, o poder judiciário é constatado enquanto poder 

polivalente, polimorfo que, reproduzido dentro de instituições diversas, recompensa, pune, 

delimita o certo e o errado, classifica e avalia. 

Contudo e felizmente, tal configuração nem sempre se dá sem resistência da parte 

oprimida nessa relação. Consideram-se, então, os movimentos vindos das pessoas que, 

subjugadas por um saber normalizador, fazem frente a este processo e se impõem de modo a 

definir para si suas normas.  

Cabe considerar, ainda, que o paradigma da Atenção Psicossocial emerge de modo a 

fazer com que aconteçam movimentos de resistência frente às relações de poder/saber que 
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estejam fundadas na dominação e que atravessem cotidianamente os processos em tal campo. 

Tais movimentos de resistência fazem-se de relevantes uma vez que, conforme apontado por 

Yasui (2006), há uma tendência de um reformismo simplista que, de tal modo, restringe e, 

assim, reduz todas as mudanças necessárias que concernem ao campo a uma modificação 

meramente administrativa. 

Ao enfatizar a complexidade do campo da atenção psicossocial na perspectiva da 

desinstitucionalização, Amarante (2011) traz uma importante consideração, ao ressaltar 

algumas dimensões que o compõem: jurídico-política, sociocultural, teórico-conceitual ou 

epistemológica e técnico-assistencial. Tais dimensões devem ser concebidas em seus aspectos 

dinâmicos, de movimento constante, o que as envolve em tensões, paradoxos, consensos. 

No que tange à dimensão jurídico-política
11

 evidencia-se todo um processo de 

problematização e modificação das legislações – sanitárias, penais e civis – no que tange à 

importância das mesmas serem colocadas em reflexão e, assim, redefinidas abrangendo 

aspectos de cidadania, direitos humanos e sociais. Percebemos, nessa circunstância, todo o 

aparato legislativo do país no que tange à importância de problematizá-los dentro dessa 

perspectiva. Yasui (2006) remonta a tal dimensão apontando a importância de considerar o 

aspecto político que aí se envolve, enfatizando as relações entre reforma, política e Estado. 

Para tal, enfatiza que a política enquanto construção contínua de “convivência com o 

diferente, é agir em um mundo de interesses diversos, de conflitos, disputas, alianças”. 

Afirma, ainda, que “exercitar a liberdade é correr os riscos de viver a vida como este milagre 

de começar de novo, tomar a iniciativa romper com os discursos e práticas hegemônicas que 

incidem sobre o nosso cotidiano tornando-o monótono, repetitivo (...) sem vida” (p. 23). 

Retomo, nessa perspectiva, o que fora ressaltado na introdução deste trabalho acerca 

das legislações no que se referem à possibilidade da internação compulsória, enfatizando as 

complexas relações de poder que estão em jogo no contato com o Estado. Ao analisar a 

formação do que denominou biopoder, Foucault (1975-1976/1999) traz uma discussão sobre 

o direito de vida e de morte, evidenciando que os modos de lidar com esses dois aspectos da 

existência envolvem transformações que não se deram de repente e que podem ser pensadas a 

partir das tecnologias de poder e suas modificações. Faz-se pertinente explanar acerca de tal 

processo uma vez que as internações compulsórias são discutidas nessa dissertação a partir da 

                                                           
11

 Destacamos, nesse ponto da dimensão jurídico-política, o cenário atual na “política” do país, sem intenção de 

fazer grandes aprofundamentos, uma vez que esse não é o objetivo principal da pesquisa. Ressaltamos o 

processo de desmonte que está sendo realizado em diversas políticas públicas, dentre as quais algumas da saúde 

e as que são emblemáticas do movimento da Reforma Psiquiátrica e do paradigma da Atenção Psicossocial 

(Benevides & Vieira, 2016; Martins, 2018). 
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dimensão jurídico-política do campo da Atenção Psicossocial e, principalmente, devido ao 

fato de que essa medida de internação configura-se enquanto instrumento que produz efeitos 

nas vidas e faz emergir problematizações sobre as relações entre judiciário e saúde mental. 

Ao expor sobre o biopoder e considerando a necessidade de demarcar o processo que 

se deu na configuração de tal tecnologia de poder, Foucault (1975-1976/1999) retoma o poder 

soberano enquanto poder de subtração, de apreensão do tempo, dos corpos, sustentado pelo 

direito de causar a morte ou de deixar viver, de modo a garantir sua existência sempre que 

estivesse ameaçada. O lugar da soberania, nessa perspectiva, fundava-se numa anterioridade 

que justificava sua existência – direito divino, direito de sangue, vitórias em guerras etc. – e se 

atualizava por uma série de rituais que o validavam (cerimônias, gestos, hábitos, brasões, 

sinais de respeito). Tratava-se de uma relação intangível, previamente dada, mas que, ao 

mesmo tempo, estava sempre suscetível a rupturas. Para que não se rompesse, fazia-se 

necessário a violência e/ou a ameaça de violência. O corpo, desse modo, não era corpo de um 

sujeito, sempre estando vinculado a um corpo, a uma individualidade que é a do soberano (o 

rei). O rei, nesse sentido, também não teria um corpo marcado pela singularidade, mas sim, 

pela coroa.  

Ainda de acordo com Foucault (1973-1974/2007), o poder disciplinar começa a 

aparecer e a funcionar dentro do sistema de poder soberano e é, a partir séculos de XVII e 

XVIII, com todo o contexto histórico, que vemos se instaurar uma sociedade disciplinar que 

substitui a sociedade de soberania. Ocorre também que, a partir do século XVIII, as ciências 

humanas surgem na perspectiva de distribuir forças de trabalho em função das necessidades 

da economia que se desenvolvia. Tais necessidades, por sua vez, não implicavam na exigência 

de um estudo taxonômico, mas sim, numa tática de disciplina, sendo esta entendida enquanto 

conjunto de “(...) técnicas de distribuição de corpos, de indivíduos, do tempo, das forças de 

trabalho” (p. 95). 

Ressalta-se que, diferente do poder soberano, o poder disciplinar não se funda numa 

relação de subtração e despesa. Trata-se não de entrega de um produto ou tempo, mas de uma 

“captura total e exaustiva do corpo, em seu tempo, gestos, em sua totalidade de vida” 

(Foucault, 1973-1974/2007, p. 67). Assim, é um poder capilar que dispensa rituais, é 

contínuo, não se foca na figura de alguém que o detenha. Trata-se de um poder em que 

alguém está o tempo todo na situação de ser observado. Assim, se as punições, as 

intervenções do poder soberano eram realizadas pontualmente, em situações específicas 

(guerras, castigos exemplares, cerimônias etc), no poder disciplinar intervém-se a todo o 
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tempo. Trata-se de um poder panóptico, dotado de uma “tendência intrínseca de intervir no 

nível em que algo acontece e também no momento em que a virtualidade se converte em 

realidade, sempre tendendo a intervir previamente, antes do próprio ato se for possível, e o 

faz através de um jogo de vigilância, recompensas, castigos e pressões que são 

infrajudiciais” (Foucault, 1973-1974/2007, p. 72). (grifo nosso). 

Dessa maneira, vale dizer que, no sistema disciplinar, cada dispositivo deverá se 

articular ao outro. O modus operandi de um sistema deverá passar ao outro, por exemplo, as 

classificações escolares se projetam em classificações sociais etc. Ainda, sempre que houver, 

e sempre haverá nesse poder, o sistema de classificação, de hierarquização, de vigilância, 

enfim, o sistema normalizador, consequentemente, haverá aquele que fica à margem dessa 

classificação, algo que, podemos dizer, faz-se inclassificável, inassimilável. Surgem, assim, 

novas figuras: o desertor não existia antes do exército disciplinado, o débil mental não existia 

antes dos sistemas de disciplina escolar, os delinqüentes surgem a partir da existência de uma 

disciplina policial. Os doentes mentais, por sua vez, representam “sem dúvida, o resíduo de 

todos os resíduos, o resíduo de todas as disciplinas, aquele que, dentro de uma sociedade, é 

inadmissível a todas as disciplinas escolares, militares, policiais, etc.” (Foucault, 1973-

1974/2007, p. 76).  

De tal modo, sempre se farão necessários novos sistemas disciplinares com a 

finalidade de regrar, de normalizar, de disciplinar, de recuperar. Trata-se, no poder disciplinar, 

de um “trabalho constante de norma e fora da norma” a partir de um sistema que reconhece 

o anormal e sempre estabelece possibilidades de normalização. Essa configuração do poder 

disciplinar, segundo Foucault, ajusta entre si a singularidade somática a um poder político. É 

por conta de existir a função sujeito-corpo disciplinarizado que o indivíduo aparece dentro de 

um sistema político. Vê-se a configuração de uma equação onde o direito de morte 

transforma-se em modalidades de gerar a vida, produzindo corpos dóceis, normalizados e 

submissos. Trata-se da configuração de uma anátomo-política do corpo humano. (Foucault, 

1975-1976/1999). 

É a partir da segunda metade do século XVIII, consoante com o surgimento e 

fortalecimento do liberalismo econômico
12

 que, segundo Foucault (1976/1999), começa a 

                                                           
12

 Segundo Foucault (1978-1979/2008), o liberalismo, enquanto nova arte de governar, “implica em seu cerne 

uma relação produção/destruição com a liberdade. É necessário, de um lado, produzir a liberdade, mas esse gesto 

mesmo implica que, de outro lado, se estabeleçam limitações, controles, coerções, obrigações apoiadas em 

ameaças, etc.” (p. 87). Ainda, “se de um lado o liberalismo é uma arte de governar que manipula 

fundamentalmente os interesses, ele não pode manipular os interesses sem ser ao mesmo tempo gestor dos 

perigos e dos mecanismos de segurança/liberdade que deve garantir que os indivíduos ou a coletividade fiquem o 

menos possível expostos a perigos” (p. 90). 
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surgir uma nova tecnologia de poder, não mais disciplinar, porém sem excluí-la, mas 

integrando-a, modificando-a parcialmente, fazendo uso da mesma e implantando-se a ela.  

Trata-se de uma técnica de poder que se dirige à vida dos homens, não ao homem 

corpo, mas ao homem vivo, e vê-se instalar uma biopolítica enquanto tecnologia de um 

biopoder: 

(...) a disciplina tenta reger a multiplicidade dos homens na medida em que essa 

multiplicidade pode e deve redundar em corpos individuais que devem ser vigiados, 

treinados, utilizados, eventualmente punidos. E depois, a nova tecnologia que se 

instala, se dirige à multiplicidade dos homens, não na medida em que eles se 

resumem em corpos, mas na medida em que ela forma, ao contrário, uma massa 

global, afetada por processos de conjunto que são próprios da vida, que são os 

processos como o nascimento, a morte, a produção, a doença, etc. Logo, depois de 

uma primeira tomada de poder sobre o corpo que se fez consoante o modo da 

individualização, temos uma segunda tomada de poder que, por sua vez, não é 

individualizante, mas que é massificante, que se faz em direção não do homem-

corpo, mas do homem-espécie (Foucault, 1976/1999b, p.289). 

 

Evidencia-se a formação de um poder que, a partir da regulamentação da vida, se 

sustentará na perspectiva de fazer viver e deixar morrer. Assim, um conjunto de processos 

como a proporção dos nascimentos e dos óbitos, a taxa de reprodução, a fecundidade, surgem 

enquanto primeiros objetos de saber e configuram-se enquanto primeiros alvos de controle, 

campos de intervenção da biopolítica. Tais processos, por sua vez, “trazem a introdução de 

uma medicina que vai ter, agora, a função maior da higiene pública, (...) medicalização da 

população” (Foucault, 1976/1999b, p.291).  

A formação dessa tecnologia de poder sobre a vida se dará a partir da articulação entre 

a anátomo-política do corpo e o corpo-espécie/população, onde a disciplina do corpo-

indivíduo e a regulamentação da vida serão focos de diversas intervenções. Esses âmbitos, 

disciplinar e regulamentador, não estão no mesmo nível, mas podem – e é isso que ocorre 

continuamente – estar articulados e não se excluírem.  

A norma, por sua vez, é colocada como um acontecimento que vai circular entre o 

disciplinar e o regulamentador, aplicando-se, assim, ao corpo e à população e, nessa 

perspectiva, considera-se, conforme apontado por Foucault, que “sociedade da normalização 

não é, pois, nessas condições, uma espécie de sociedade disciplinar generalizada cujas 

instituições disciplinares teriam se alastrado e finalmente recoberto todo o espaço”. 

(Foucault, 1976/1999b, p. 302). Ressalta-se, de tal modo, que na sociedade da normalização 

se cruzam a norma da disciplina e a norma da regulamentação, fato este que implica em dizer 

que o poder se incumbiu da vida. 
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Considerando a direção desta pesquisa, é importante notar que no biopoder a 

instituição judiciária se integrará e se articulará cada vez mais com uma série de aparelhos 

(médicos, administrativos etc.) tendo por função, essencialmente, a regulamentação da vida. 

O aparato legislativo, dessa maneira, será a possibilidade pela qual se tornarão aceitáveis as 

técnicas de um poder essencialmente normalizador. Decorre-se, daí, a aproximação cada vez 

mais evidente das leis funcionando no nível das normas e a partir da intervenção do Estado. 

Nesse sentido, essa dissertação atenta para a complexidade do campo, especificamente 

no que tange às relações de poder-saber que se formam – inclusive na relação com o Estado – 

e, conforme se estabelecem e se mantém nas práticas cotidianas, culminam na possibilidade 

de que a Reforma Psiquiátrica brasileira se torne apenas um discurso institucionalizado, 

desvinculado do paradigma da Atenção Psicossocial, com suas possibilidades de ruptura com 

o dispositivo psiquiátrico. Faz-se urgente e desafiador, então, radicalizar o conceito de 

desinstitucionalização. 

Considerando as demais dimensões do campo da atenção psicossocial, apontadas por 

Amarante (2011), evidencia-se a dimensão teórico-conceitual como sendo aquela que 

problematiza os conceitos outrora utilizados no campo, buscando uma transformação dos 

mesmos. Tal transformação, contudo, deve refletir na prática cotidiana. Por assim dizer, deve 

ser uma transformação efetiva de modo que todas as teorias e conceitos que se fundamentam 

no paradigma psiquiátrico e, por sua vez, remetem à adequação e o consequente silenciamento 

das pessoas, devem ser problematizados em seus aspectos de valor de verdade, 

normalizadores e, como tais, ser subvertidos e inutilizados. 

A interdisciplinaridade, como possibilidade de ampliar modos de olhar para o campo, 

tem sido uma das apostas para que se façam rupturas necessárias. Concordamos, contudo, 

com Yasui (2006) no que se refere ao fato de esta ser uma proposta de alto risco, “um 

pensamento que corre o risco de nada produzir, pois pode se perder na indiferença e no 

relativismo” (p.137). Ainda de acordo com tal autor, enfatizamos o fato de que tal estratégia 

pode ser relevante não no aspecto de colocar várias disciplinas dizendo sobre um mesmo 

objeto, mas, sim, como possibilidade de se “abrir às fronteiras e fazer circular, transitar 

conceitos e categorias, transmudar os olhares dos sujeitos, transformar nossos modos de 

pensar, nos transformarmos nesse processo de construção” (p.138). Acrescentamos ainda que 

tais estratégias devem ser capazes de produzir encontros significativos e, assim, propiciar que 

as relações de poder não sejam assimétricas e repressoras. 
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A dimensão técnico-assistencial, em consonância com o paradigma da atenção 

psicossocial, coloca em cena tanto as estratégias e modos de trabalho que são desenvolvidos 

cotidianamente por diversos atores que fazem o campo acontecer, bem como os dispositivos 

de cuidado. Ao longo do processo da Reforma Psiquiátrica brasileira houve um processo de 

reformulação crítica dos modos de fazer cuidado, bem como dos espaços que tinham por 

função fazê-lo. Assim, novos dispositivos e estratégias, que devem possibilitar a substituição 

do hospital psiquiátrico são construídos: redução progressiva do número de leitos em hospital 

psiquiátrico; Serviços Residenciais Terapêuticos; Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); 

Centros de Convivência, leitos de saúde mental em hospital geral. 

Acreditamos na importância dessa dimensão, principalmente no seu aspecto que 

envolve o que entendemos por responsabilidade no cuidado. Não no sentido de uma 

responsabilidade a ter que ser assumida sobre o outro que, por vezes – inclusive juridicamente 

–, é relegado ao lugar de incapaz de assumir responsabilidade. Enfatizamos o caráter ético da 

responsabilidade, exatamente no que se refere ao processo de, enquanto ator que faz o campo 

acontecer, ser criativo nas estratégias, diversificando-as a partir das singularidades e, assim, 

buscando acolher a complexidade das situações que aparecem. Concordamos com a colocação 

de Mehry
13

 (1999, p. 3) ao enfatizar o trabalho vivo em ato que se dá enquanto:  

um processo de relações, isto é, há um encontro entre duas “pessoas”, que 

atuam uma sobre a outra, e no qual opera um jogo de expectativas e 

produções, criando-se inter-subjetivamente alguns momentos interessantes, 

como os seguintes: momentos de falas, escutas e no qual há a produção de 

uma acolhida ou não das intenções que estas pessoas colocam neste encontro; 

momentos de cumplicidades, nos quais há a produção de uma 

responsabilização em torno do problema que vai ser enfrentado; momentos 

de confiabilidade e esperança, nos quais se produzem relações de vínculo e 

aceitação. 

 

No que tange à dimensão sociocultural concernente ao campo da atenção psicossocial, 

evidencia-se todo o histórico processo de levar para o debate sociocultural, para esferas outras 

às que já se fazia lugar comum, questões que se envolviam em referida temática. A nosso ver, 

o principal aspecto de tal dimensão está no fato de que, a partir da mesma, apresenta-se o 

grande desafio de incentivar mudanças no imaginário social construído sobre os ditos 

“loucos”, “delinquentes”, “anormais” que, por vezes, são encerrados em verdades que 

precisam ser desconstruídas: “Maria Eterna é louca, precisa ficar internada”! “Eles podem 

matar”! “Peter é um louco agressivo”! “Fechar hospitais psiquiátricos é desassistir quem 

                                                           
13

 In: http://www.pucsp.br/prosaude/downloads/bibliografia/ato_cuidar.pdf 
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precisa de tratamento”! Assim, o território, enquanto lugar de expressão de vidas, 

subjetividades e, consequentemente, de modos de pensar, imaginar e dizer sobre o outro não 

pode ser deixado à margem quando se considera perspectiva da Atenção Psicossocial. Como 

exemplo dessas estratégias que viabilizam as modificações no âmbito sociocultural, têm-se o 

Movimento da Luta Antimanicomial e, em Belo Horizonte, o Bar Suricato.  

Apontadas tais dimensões e sem a intenção de desdobrá-las profundamente, mas sim, 

evidenciar a complexidade do campo, faz-se importante marcar, se ainda não tenha ficado 

evidente, o grande desafio que se envolve na efetivação do processo cotidiano de 

desinstitucionalização e, de tal modo, de ruptura com o dispositivo psiquiátrico. Não se 

pretende idealizar a Reforma Psiquiátrica e o paradigma da Atenção Psicossocial, 

desconsiderando tanto as possíveis fragilidades e a possível precarização das condições de 

trabalho a serem vivenciadas por todas as pessoas e em todos os campos desse imenso país, 

quanto à possibilidade de que a reforma e a atenção psicossocial se tornem discursos 

institucionalizados. 

Contudo, reiteramos a importância de radicalizar o processo de desinstitucionalização, 

de fazer resistência e estar atento a todas as modalidades manicomiais que se apresentarem, 

uma vez que elas sempre se apresentaram e, muito provavelmente, sempre se apresentarão, 

inclusive no cotidiano de trabalho em dispositivos importantes e emblemáticos do movimento 

da Reforma. 

Na perspectiva do processo da desintitucionalização e considerando toda a 

complexidade que a envolve, é preciso ressaltar o CAPS que, enquanto principal dispositivo 

estratégico no paradigma da Atenção Psicossocial, é pensado para ser instrumento de 

inserção, de construção de vínculo com a comunidade e de ruptura com quaisquer modos de 

segregação, alienação e dominação.  

Enquanto organizador de toda a Rede de Atenção Psicossocial e lugar de acolhimento-

cuidado de pessoas em sofrimento mental, deve ater-se ao fato de que sua função de base será 

a de não impor normas restritivas ao outro, mas, contrária e criativamente, auxiliar no que lhe 

couber para favorecer que a experiência do um a um não seja capturada por discursos e 

práticas que muito mais encarceram e institucionalizam do que criam novas possibilidades. 

Ainda, é importante considerar que o processo de desinstitucionalização ou de 

institucionalização a ser operado cotidianamente num serviço como o CAPS está 

extremamente ligado ao modo como acolhe (ou não) o outro, considerando toda sua rede 
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existencial, inclusive seu sofrimento, bem como ao modo como tal dispositivo faz relação (ou 

não) com o território e de qual modo tal relação se constrói. 

Em contrapartida à dimensão criativa dos modos de cuidar no CAPS que o validariam 

enquanto um efetivo dispositivo de Reforma e do paradigma da Atenção Psicossocial, têm-se 

a existência de processos que evidenciam modos perversos de submeter o outro a formas de 

controle e de regulação. Por conseguinte, há de se problematizar o dispositivo CAPS no que 

tange a seus arranjos, sua arquitetura, o modo pelo qual se distribuem as pessoas dentro dele, 

o modo de observar e de ser observado, enfim, o modo que se propõe a acolher e realizar 

cuidado.  

Considerando o que fora construído neste capítulo, é importante apresentarmos os 

encontros de Maria Eterna e de Peter com o CAPS. Esse será, no momento, o objetivo da 

nossa caminhada. Sigamos... 
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CAPÍTULO II 

Sobre encontros e desencontros 

 

Nesse capítulo serão apresentadas, primeiramente, duas narrativas que compreendem o 

período de permanência de Peter e Maria Eterna no CAPS, anteriores às suas internações 

compulsórias. No subcapítulo serão problematizados os modos pelos quais se formaram 

articulações na construção da categoria ‘sujeito que precisa ser internado em hospital 

psiquiátrico por tempo indeterminado’, enfatizando-se que o período de permanência no 

CAPS possibilitou a medida de internação compulsória. 

Importante ressaltar que as narrativas foram construídas a partir de conteúdos dos 

prontuários médicos que versam sobre tal período. Referidos documentos se fizeram 

acessíveis uma vez que foram anexados aos processos judiciais pelos advogados que 

solicitaram as internações compulsórias. Nos dois casos, a utilização feita dos prontuários por 

tais profissionais, segundo relatado nos autos, foi para fazer “prova” sobre a “necessidade de 

internação compulsória por tempo indeterminado”, haja vista o que fora enunciado como 

“ineficácia do tratamento em serviço extra hospitalar, conforme comprovada nas cópias dos 

prontuários médicos anexadas”.  

A intenção da pesquisadora nesse arranjo foi de articular os conteúdos de modo a 

deixa-los mais fluidos. Todos os enunciados apresentados nas narrativas mantém-se fiéis 

àquilo que se encontra documentado nos autos processuais.   

2.1. O encontro de Peter com o CAPS 

Dona Socorro chega ao CAPS trazendo junto seu filho, Peter. Era 2002, justamente o ano que 

o serviço começa a funcionar... 

No primeiro dia, no momento que chamam de acolhimento, começa a contar sua história: meu 

filho está muito agitado em casa, Doutor. Pra conseguir trazer aqui no CAPS tive até que 

chamar a Polícia! Ela que trouxe a gente aqui. Vou contar: ele tem 18 anos e tá muito agitado, 

foge o tempo todo pra rua e depois volta! Quebra as coisas, pega pecinha de carro, coisa 

assim, sabe? Preciso o tempo todo de ficar vigiando. Ontem mesmo tive que levar lá na 

emergência do hospital e o médico passou remédio. Se ele já internou? Já sim, uma vez. 

Remédios? Usa todo dia! Um Amplictil e 1 Fenergan à noite. Alergia não tem não. Dormindo 

tá sim. Quando tinha lá pelos 16 anos teve crise convulsiva, mas hoje em dia não tem não.  
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Peter? Conversa aqui comigo, diz o Doutor. Ele não fala nada, né? Mutismo total! Olha, Dona 

Socorro, não percebi nenhuma sintomatologia produtiva aí não. Parece que tá consciente, 

meio negativista, fica só caladinho. Você não vai mesmo cooperar, Peter? Muito pouco 

cooperativo! Olha, tô achando que nessa entrevista ele tá sem condição de fazer contato. Mas 

vamos ver, vou ter que trocar essa medicação que é onze horas por outra, estamos sem 

medicação aqui no CAPS, mas o Fenergam tem. Depois a gente volta pro mesmo esquema. O 

Psicólogo disse pra senhora que ele vai ficar aqui com a gente essa semana pra tratar? Vem de 

manhã e volta pra casa de noite. Disse sim, responde Dona Socorro. Ele disse que fui 

receptiva com esse tratamento, conversei com ele e depois com a enfermeira. Doutor, o Dr. 

Psicólogo disse que conversou com o senhor e parece que é caso do Peter é de oligofrenia que 

vocês falam né? É, parece que é isso sim, responde o Dr. Psiquiatra. 

Peter passa o dia no CAPS. A enfermeira contou que entregou a medicação, orientou. Ele só 

responde com gestos... recusa diálogo. Foi auxiliado a fazer a higiene corporal, até que 

aceitou direitinho a comida! Foi um marmitex. De tarde, viu TV, permaneceu por um bom 

tempo na oficina de desenho, não falou não! A enfermeira disse até que tentou, ele ameaçou 

rir um pouquinho... Passou das 18 horas e parece que ele passou a responder às abordagens! O 

que ele falou? Isso a enfermeira não contou, acredita? Ah, que ele foi medicado ela contou. 

Foi pra casa e deve retornar amanhã...  

Outro dia a tia do Peter foi ao CAPS junto com Dona Socorro, dizendo que tinha algo muito 

importante a dizer: Dr. Psicólogo, sabe o que é? A sexualidade do Peter! Está sempre daquele 

jeito, com ereção. Temos uma possibilidade, diz o Dr. Psicólogo sugerindo um inibidor sexual 

junto com a medicação prescrita. Converse com a Dra. Psiquiatra, vamos ver o que ela acha.  

O que contaram é que a Dra. Psiquiatra orientou à tia e a Dona Socorro sobre como conduzir a 

questão da sexualidade de Peter. 

O tempo passou, Peter esteve por uns dias no CAPS, noutros ficou internado em hospitais 

psiquiátricos. Depois continuou indo lá no CAPS. Acho que ficou de 2006 a 2009 lá! Alguns 

profissionais saíram do serviço, outros começaram... Como o tempo passa! Dona Socorro? 

Contando as mesmas coisas! Fugiu. Peter só quer saber de fugir! Fugir, ir à oficina, pegar 

umas pecinhas pequenininhas de carro, voltar pra casa. Ele conta que é pra brincar, acredita? 

Dr. Psicólogo, sabe como que foi essa fuga? Deixei Peter trancado! Foi só o tempo de eu ir à 

lavanderia e quando vejo? Quebrou as telhas de casa e fugiu. O que eu fiz? Chamei a polícia. 
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Levamos lá no hospital de novo. Deram remédio e pediram pra voltar pra cá. Olha, Dona 

Socorro – disse o Dr. Psicólogo. A senhora tá reclamando de novo... Vou te orientar: precisa 

assumir de vez esse menino. Sabe qual seu problema? Eu sei: seu problema é que você não 

aguenta conviver com o Peter.  

Esse paciente não para quieto! Andando de um lado pro outro. Até que não tá agressivo não, 

mas fica tentando pular o muro não é uma nem duas vezes... Agora já chegou o remédio do 

CAPS. Vou prescrever esse remédio e estou optando aqui por fazer uma medicação de 

depósito pra ver se consigo conter essa impulsividade desse paciente! Disse o Dr. Psiquiatra. 

A equipe da Enfermagem concordou com Dr. Estava ficando difícil lidar com o Peter: 

Gente! Ele tá super inquieto hoje! Agitado! O tempo todo quer pular o muro! Fiz o que tava 

prescrito: ampola de Tegretol, dois comprimidos de Amplictil. Vamos ver... 

Hoje ele está sem crítica, ainda está agitado! Não teve alteração ainda não! Foi pra casa! 

Vou deixar registrado aqui nesse prontuário – disse a assistente social, enfática:  

“Recebi telefonema de Dona Socorro que queria uma consulta com a psiquiatra, tento 

explicar à mesma a dinâmica do serviço e ela, grosseiramente, insiste: ‘você quer marcar, 

marca, não quer, não marca, eu vou aí na segunda feira para falar com ela. Afirma que o 

Peter ontem saiu, quebrou o carro, foi agredido e ela ainda recebeu ameaça do proprietário 

do veículo. Disse que ele precisa ficar internado até fevereiro quando ele fará o tratamento 

dele em Belo Horizonte. Aguardo sua vinda”. 

A Doutora Psiquiatra que agora está tratando de Peter contou que ele é um paciente de quadro 

estável. Tem muito desgaste familiar e social. A personalidade dele? Antissocial. Não 

consegue conviver com ninguém direito! E tem déficit intelectivo. Vamos deixá-lo dormir no 

CAPS: decidiu. 

Olha, eu vi a pressão dele, está normal, Doutora. Oferecemos os cuidados, ele tá tranquilo. 

Não fez contato produtivo não. Dormiu a noite toda, nenhuma alteração!  

Passa a noite, passa o dia, passa a noite, passa o dia...  

Gente, Peter fugiu de novo! Vamos ligar para a polícia e fazer um Boletim de Ocorrência. 

Não é possível! Ele voltou espontaneamente!  

Voltou, Doutora! Voltou da fuga pelo mesmo lugar que fugiu: o muro. Acho melhor que ele 

seja avaliado, disse o profissional da Enfermagem... 
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Vou anotar aqui no prontuário: “Sono induzido”. 

Como pode, Dra. Assistente Social? Indagou Dona Socorro que, desta vez, veio com padrasto 

de Peter. Vocês não informaram pra gente que ele tinha fugido. Levei Peter lá em Belo 

Horizonte. Sabe o que o médico falou? Lê aí nesse bilhete: ‘NÃO É CASO DE 

ELETROCHOQUE PORQUE ELE É RETARDADO’!  

Depois dessa conversa, a Assistente Social mantém a mesma conduta: CAPS segunda, quarta 

e sexta. 

Nem deu tempo de chegar o dia certo para o Peter vir e logo liga Dona Socorro, querendo 

falar com a Dra. Assistente Social: Peter precisa de acompanhamento intensivo! Os policiais 

que conversaram com a gente disseram que ele tem que ficar aí com vocês de segunda até 

domingo! Mas, Dona Socorro, diz a Dra. Assistente Social: CAPS é lugar de crise 

psiquiátrica. Não dá pra ele ficar aqui. E olha, nessa semana na sexta ele não vai poder vir 

porque a gente tem curso. Sábado e domingo só ficam os que estiverem em crise. Amanhã a 

senhora traz e depois só na segunda-feira! 

No dia seguinte lá estava Dona Socorro com Peter. Sabe o que Peter fez? Conduta habitual, 

relatou a Dra. Assistente Social: evadiu do CAPS à tarde, pouco depois ficamos sabendo que 

estava em casa! 

Pois ele só faz estripulias no serviço! Nesse tempo todo ateou fogo no capim seco, destruiu a 

porta do expurgo. A gente orienta, diz a profissional de enfermagem. Mas sabe o que ele faz? 

Ri! 

Vou ter que registrar aqui, diz a Dra. Psiquiatra já sem aguentar a situação: “paciente continua 

a aprontar como sempre fez desde seus doze anos. Não respeita ninguém. Se trata de 

personalidade psicopática. A mãe vem no serviço e faz um estardalhaço que ninguém 

aguenta. Iremos manter aqui no CAPS todo dia”. 

Nesse período, a Dra. Psicóloga junto com a Dra. Psiquiatra contaram que estudaram o caso e 

optaram por fazer um condicionamento operante. Quase maternagem, por tanto afeto que 

demos como reforço, disseram. 

Muito débil, tem acesso curto à lógica de causa e efeito, algum déficit! Fracassa na relação 

interpessoal também. Eu até repito que preciso muito dele no CAPS o dia todo para me 

observar, diz a Dra. Psicóloga com suas tentativas. Mas sabe o que ele faz? Continua: 
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Esconde o rosto, murmura algumas frases e permanece quieto. Fugindo? Continua! Uma, 

duas, três, quatro vezes por dia... Inclusive agora a pouco conseguiu uma fuga. Mas sabe o 

que a profissional de enfermagem contou? Que Peter voltou pro CAPS sozinho depois de uma 

hora mais ou menos e ainda disse pra ela: ‘tava me procurando? Voltei, oh!’. A Dra. 

Psicóloga acha que ele não gosta de ser contido não, parece até que compreende quando ela 

lembra pra ele de ontem. Mas até que aceita ficar no leito, de castigo, sem ser contido. Ontem 

ele estava impossível! Até que ele é dócil e pueril ao contato. A médica concordou comigo, 

continua a dizer a Dra. Psicóloga: parece que o afeto que estamos dando pra ele tem surtido 

efeito! Tem dia que não adianta, o Peter sai desinteressado dos meus estímulos! Mas ele gosta 

quando elogio, até ri! Parece que ele está mais calmo hoje, prestando atenção nas conversas. 

Até que tem me dado alguns minutos de sua preciosa atenção! É, está mais humanizado. 

Outro dia reforcei positivamente porque estava ajudando na cozinha e ele respondeu: ‘eu sei 

sim ó... vê’. Bem mais adequado! Nada como um dia após o outro! Vamos continuar 

incentivando para que fique mais humanizado e adequado! 

Hoje ele estava bem humorado, calmo. Só teve um probleminha, diz a profissional de 

enfermagem. Tentou jogar a medicação fora! Advertimos, orientamos e ele acabou aceitando, 

viu? Mas deu trabalho! Precisamos insistir muito e observar! 

Parece que Peter às vezes dava de não querer tomar os remédios! Alguns dias ele ficava 

assim... Falando que a medicação faz mal! Teve dias que os profissionais de enfermagem 

contaram que disseram pra ele que se não tomasse, teriam que dar injeção. Também diziam 

que chamariam o enfermeiro. 

Ele já quebrou vidros do CAPS também. A Dra. Psicóloga até falou com ele, nesse dia, das 

consequências desse tipo de comportamento, sabe o que ele fez? A Doutora disse que 

respondeu com deboches: ‘ tem que quebrar mesmo, uai...’. 

Sabe o que ele fez outro dia? Quebrou vidro do retrovisor de um carro. Sabe de quem era? Do 

médico lá da Unidade Básica de Saúde. Pulou o muro lá do CAPS e foi lá. Ah, na mesma hora 

o médico foi no CAPS e quis saber o “grau de periculosidade” do Peter. Tiveram até que 

chamar o médico psiquiatra de plantão pra avaliar e prescrever! Foi uma ampola de Haldol 

mais uma ampola de Fenergan. Se Peter falou alguma coisa? Não contaram nada não. A Dona 

Socorro contou que outro dia também teve que levar ele para o hospital porque ele quebrou 
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vidro em casa também! Chegou ao CAPS sedado e ainda tiveram que conter no leito porque 

ele não parava de encostar-se à sutura dos pontos que levou na mão. 

Dona Socorro esteve no CAPS por esses dias pedindo pra que Peter fosse internado. A Dra. 

Psicóloga contou que perguntou pra ela o que pode acontecer entre os dois pra situação chegar 

nesse ponto, precisava entender...  

Teve um dia que parece que Peter não aguentou tanto remédio. “Paciente com rebaixamento 

profundo do nível de consciência. Conduta: Suspender medicação psiquiátrica”. Depois que 

melhorou, contaram que não deram mais medicamento extra, mesmo quando ele fugia.  

O Dr. Psicólogo conversou com Dona Socorro: olha, mãe. Estamos fazendo terapêuticas no 

sentido de poupar e proteger o Peter. 

Peter, segundo o que contavam, parecia não tomar jeito!  

Em outra situação a Dra. Psiquiatra teve que registrar:  

“Paciente Peter é portador de sérios distúrbios de conduta. Todas as etapas que ele passa 

devido às suas limitações já é conhecida de todos deste serviço. Se algo tem que ser feito 

para que possamos sentir alguma melhora, só vejo duas situações que poderão ser usadas: 1) 

Psicocirurgia. 2) Eletroconvulsoterapia. Eu enquanto psiquiatra e a psicóloga enquanto 

referência técnica estudamos o caso e optamos em conjunto fazermos um condicionamento 

operante (quase maternagem por seu afeto como estímulo-reforço). Contudo, pouca melhora 

observamos, mas também é notório que suas fugas e/ou alterações no serviço já não são 

diários. Como somos uma equipe acho válido interferências das referências técnicas, dos 

médicos, de todo o corpo da enfermagem. E com isto, até outra conclusão, mantê-lo em 

CAPS II de segunda a sexta-feira. Estou aberta para qualquer discussão do caso”.  

Dr. Psicólogo – diz Dona Socorro – estou no processo para internar Peter para sempre, quem 

me deu essa dica pra solucionar esse problema foi a Dra. Psiquiatra aqui do CAPS.  

O telefone do CAPS até tocou outro dia. Era a enfermeira lá do Programa Saúde da Família 

pedindo com urgência um histórico do tratamento do Peter porque iria conseguir com o juiz 

de direito uma internação prolongada. A Dra. Psicóloga explicou que só seria possível depois 

do feriado e que precisaria de uma autorização da coordenadora clínica. 
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Será que com tantas situações difíceis de resolver e com a dica da Dra. Psiquiatra do CAPS a 

Dona Socorro iria, enfim, resolver o problema? 

Está aqui, Dona Socorro. Diz a Dra. Psiquiatra, entregando o atestado para a mãe de Peter 

apresentar ao juiz de direito: 

 “Atesto que o paciente faz tratamento no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS desde 

2002. Paciente tem passado de várias internações psiquiátricas, várias tentativas de mantê-lo 

em leito retaguarda. Paciente tem sérios distúrbios de conduta, alto nível de agressividade, 

crítica bem comprometida. Risos imotivados, brigas frequentes na rua, destrói carros, casas, 

quebrando vidros e roubando retrovisores, palhetas de carros, etc... Durante todo este 

período tentamos todos os tipos de abordagem terapêutica. Tem déficit cognitivo severo. 

Mesmo neste serviço paciente que frequenta no mínimo três vezes por semana, tenta fuga. 

Penso que, dentro das limitações do paciente este serviço já não oferece soluções efetivas. 

Solicito que seja pensado em outras soluções como internação por tempo indeterminado em 

clínica psiquiátrica ou até mesmo um estudo para ver junto a neurologia possibilidade de ato 

cirúrgico neurológico”. 

Estava feito, agora era só mesmo mantê-lo em leito retaguarda até que tivesse uma solução do 

juiz, já que estava tudo acertado entre ele e Dona Socorro, disse a Dra. Psiquiatra.  

Depois disso, Peter ficou mais uns dias fora do hospital psiquiátrico. Os profissionais 

contaram que estavam só aguardando a definição do quadro jurídico e, para tentar preservá-lo 

já que o Carnaval estava próximo, mantiveram-no em leito retaguarda no CAPS. Todo mundo 

passou a dizer: é caso para ser resolvido judicialmente. 

Peter está internado compulsoriamente desde 2009. São aproximadamente nove anos de 

permanência ininterrupta dentro de um hospital psiquiátrico. 

 

 

2.2. O encontro de Maria Eterna com o CAPS 

Maria Eterna, por que você está aqui? Indaga o Dr. Psicólogo àquela mulher que, em 2003, 

chega ao CAPS levada por seu pai, o Sr. Jesuíno e passa pelo que por lá chamam de 

acolhimento.  

Vou falar sobre mim, sobre um sofrimento que tive, começa Maria Eterna a contar.  
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O Dr. Psicólogo disse ela contou em detalhes.  

Então, houve um tempo em que senti vontade de participar da vida religiosa, tinha 10 anos e o 

pai não deixou. Aí fiquei revoltada e logo depois conheci um padre que dava catecismo pra 

mim e pra minha irmã. Tive um caso com ele. Ele era mais velho. Eu estava com minhas duas 

irmãs e nós tivemos relação sexual. Parece que não era eu. Não me arrependi. Cheguei em 

casa e chorei de seis da tarde até nove e meia da noite. Se eu voltei a ver o padre? Não, nunca 

mais vi. Depois tinha 14 anos e falsifiquei assinatura do prefeito para pegar remédio. Qual 

remédio eu tomava? Era remédio controlado. Já tive meningite. Mas então, Doutor, quando 

tinha 17 anos conheci um rapaz e resolvi entregar para Deus a decisão de ficar com o 

namorado ou seguir a vida religiosa. A carta que chegou primeiro foi das irmãs... Fui para o 

colégio, as irmãs fecharam o colégio para mim. Lá era assim, quando eu fazia orações a voz 

do padre saía de um lado da minha boca. A minha voz saía pelo outro. 

 O Dr. Psicólogo rapidamente tomou nota: Conteúdo delirante de cunho místico-religioso. E 

tem alguém que te persegue, Maria Eterna? Indaga o profissional. Parece que a polícia tem 

um aparelho que olha nos meus olhos e descobre tudo. Qual remédio a Senhora está tomando, 

Maria Eterna? Haldol de manhã e à noite, Rivotril de tarde e Akineton de manhã e à noite.  

Sr. Jesuíno, vamos conversar um pouco? Claro, Dr. Psicólogo. Então, o que está acontecendo 

com a sua filha? Sabe o que é, Doutor, ela ficou internada há 10 anos num hospital clínico, 

sabe? Lá eles passaram um remédio forte. Quando era criancinha, com 01 ano que eu acho, 

teve uma meningite. Com 04 anos começou uns desmaios, caía muito! Aí que começou 

mesmo com o remédio controlado. O problema da memória, Doutor, esse começou quando 

ela tinha uns 14 anos. Se ela estudou? Tirou diploma da quarta série. Aí depois quis virar irmã 

e aí começou. Com 20 anos já era agressiva. – o Dr. Psicólogo toma nota: primeira crise –, 

agora, fica nervosa e fala umas coisas que a gente nem sabe o que é.  

Maria Eterna me conta, o que você gosta de fazer no dia a dia? Pergunta o Dr. Psicólogo. 

Gosto de música, não gosto de televisão, fui cozinhar e queimei a mão. Não faço nada, o 

médico pediu para não fazer.  

Sr. Jesuíno – retoma o Dr. Psicólogo – quando foi a última crise convulsiva? Ah, tem uns 30 

dias... Rapidamente Maria Eterna complementa: fiquei em casa mesmo, dois minutos 

inconsciente. Quando que foi a última consulta com médico psiquiatra? Uns seis meses atrás. 
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O Dr. Psicólogo finaliza seu registro: durante a consulta orientada no tempo, espaço e 

conteúdo místico-religioso.  

Vamos lá Maria Eterna, vamos conversar com a Dra. Psiquiatra. 

O Senhor é pai da Maria Eterna? Vamos lá... Faz uso de medicações psiquiátricas? Anotado: 

uso de medicações psiquiátricas de longa data. Meningite na infância e posteriores episódios 

de crises convulsivas... Já foi atendida por outro psiquiatra? Ah sim, estava no ambulatório, 

mas há mais de seis meses não vai à consulta, anotado. Nessa primeira conversa parece que 

Sr. Jesuíno contou que a filha estava mais agitada nos últimos dias, falando que estão 

observando.  A Dra. Psiquiatra estabelece a conduta: Maria Eterna, vou marcar retorno pra 

você aqui na semana que vem, tudo bem? Vamos começar o tratamento. 

A Doutora deixou escrito no registro as queixas de sensações corporais, perda de consciência 

há trinta dias por dois minutos... O relato do exame? Também está anotado: orientada, crítica 

reduzida, boa interação, discurso alternando clareza e conteúdo delirante místico, possível 

delírio de observações, alucinações cinestésicas, eutímica. Hipótese diagnóstica: G.40, F06, 

F20. Conduta: retorno para reavaliação; orientações; Haldol à noite e de manhã, Akineton à 

noite e um de manhã, meio Rivotril à noite. Parece que prescreveu mais alguns remédios: 

Gadernal à noite e um de manhã, Carbamazepina um à noite e um pela manhã. 

No dia marcado para voltarem, teve problema no transporte e não puderam chegar. Não, 

Maria Eterna não era daquela cidade! Morava lá na zona rural.  

E então, Sr. Jesuíno, como vai? E você, Maria Eterna? A medicação fez efeito? Melhorou 

significativamente com a mudança? Sono regular, já está saindo de casa, menos angustiada, 

falando menos de perseguição... Que bom! Vou alterar um pouquinho a prescrição: não 

precisa mais tomar o Rivotril. Olha, comuniquei ao Dr. Psicólogo, que é sua referência 

técnica, sobre a dificuldade de retorno aqui por causa do transporte e como houve melhora, 

vou encaminhar vocês lá para o ambulatório. 

Passaram-se cinco anos até que Maria Eterna retornasse ao CAPS acompanhada do seu pai, o 

Sr. Jesuíno. Parece que a situação estava mais difícil... 

Dr. Psicólogo a atende e logo percebe Maria Eterna falando muito. Logorreica. Fuga de 

ideias, crítica reduzida, delírio místico, ele anota. Heteroagressividade? O pai diz que sim: 

Doutor, todo ano que passa a conduta dela fica pior. Ela está indo num médico psiquiatra, 
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sabe? A gente paga. Ah, ele também é o proprietário lá daquela clinica psiquiátrica. Continua 

Sr. Jesuíno: ela ficou internada por quase um mês e de uns dias pra cá, tá alterando mais.  

O Dr. Psicólogo não deixa de anotar: ‘segundo relato do pai, oferta risco a terceiros, pais e 

irmão’. E os remédios? Indaga. Ela está tomando? Está, informa Sr. Jesuíno: Dalmadorm, 

Haldol de manhã, à tarde e à noite, Amplictil à noite, Fernergam à noite, Clonazepan à noite e 

pela manhã, Dalmadorm à noite, Carbomazepina manhã, tarde e noite, Sonibom à noite.  

Dr. Psicólogo e Dra. Psiquiatra discutem o caso e definem: para esse momento, a conduta 

adequada à situação de Maria Eterna é a sua internação involuntária. O encaminhamento é 

feito: ‘Sem melhora do quadro psicopatológico. Em atividade delirante. Sem crítica. Fala 

monocórdica. Mímica facial pobre. Hipótese diagnóstica: F20 + G40. Conduta: Internação. ’ 

Um ano se passa... Sr. Jesuíno retorna em 2009 com a filha, Maria Eterna, no CAPS. Dessa 

vez o caminho feito não fora da zona rural para a cidade. Eles estavam vindo do hospital 

psiquiátrico onde Maria Eterna esteve internada até esse dia e Sr. Jesuíno precisava que o 

CAPS fizesse uma renovação da autorização para manter Maria Eterna lá. 

Dr. Psicólogo, percebendo em seu exame que Maria Eterna estava fazendo melhor contato e 

que no prontuário lá do hospital psiquiátrico não tinha ninguém falando em episódio de 

heteroagressividade, entendeu que seria melhor que Maria Eterna passasse alguns dias no 

CAPS, retornando à noite para casa. Sr. Jesuíno insistia que, em casa, ela estava agressiva. Se 

o Dr. Psicólogo conversou Maria Eterna? Ah, não tinha nada escrito lá não. Nesse momento, 

parece que ele decidiu por melhor discutir o caso com o Dr. Psiquiatra que estava de plantão.  

‘Paciente desagregada, sem crítica. Considerando que o caso permanece o mesmo da 

internação e sem agressividade e que a medicação é exatamente a mesma, decido por não 

renovar a autorização de internação hospitalar’. Esse é o enfático parecer do Dr. Psiquiatra 

plantonista. Maria Eterna naquele momento não seria internada. Faria seu tratamento no 

CAPS. 

Daí por diante parece que as conversas lá no CAPS ficavam mais entre o Sr. Jesuíno e os 

profissionais. E Maria Eterna? Ah, não tem muita coisa anotada do que ela fala lá não. 

Dr. Psicólogo, esses dias teve uma visita lá em casa: as irmãs da Maria Eterna vieram lá do 

Rio... Diz o Sr. Jesuíno, contando que achava que as coisas pareciam estar melhorando: Maria 

Eterna fica mexida quando elas aparecem, parece que gosta viu? Essa noite dormiu bem, 
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almoçou, até reclamou um pouquinho de dor na coluna... Tá bem, Sr. Jesuíno, vamos manter 

assim: todo dia aqui no CAPS, depois volta para casa pra dormir. Vocês voltam com o carro 

lá da zona rural? É, né? Acho que hoje não vou encaminhar pra avaliação da Dra. Psiquiatra 

não. 

Os dias foram passando assim, o Dr. Psicólogo sempre contando que conversou com o Sr. 

Jesuíno. Maria Eterna dormiu bem, se alimentou, foi colaboradora, jantou, dormiu. Tinha dia 

que Sr. Jesuíno até precisava insistir pra ela levantar da cama! 

Dr. Psicólogo, às vezes tenho medo que a Maria Eterna me agrida. Sabe, aqui no CAPS e lá 

na clínica que ela interna, ela nunca amolou. Só às vezes em casa que ela fica nervosa. Sabe o 

que acho? Continua contando o Sr. Jesuíno: parece que o problema dela é de ciúme. As irmãs 

já se organizaram na vida, são casadas, independentes. Aí ela acaba implicando comigo, que 

sou quem cuida. Olha... Antes ela dava um problema ou outro, agora tá direto, viu? Critica, 

provoca...  

Depois dessa conversa, o Dr. Psicólogo decide uma conduta: vou conversar o caso com a Dra. 

Psiquiatra. 

Os dias foram passando lá no CAPS. Maria Eterna indo, as conversas do Dr. Psicólogo com 

Sr. Jesuíno acontecendo, tudo registrado... 

O pai da usuária fez relatos essa semana, diz o Dr. Psicólogo. Na quarta feira quando estavam 

chegando em casa, a usuária – parece que usuária é o jeito que ele anota sobre a Maria Eterna, 

vamos lá... – A usuária teve dificuldades de sair do carro quando estava chegando em casa 

com Sr. Jesuíno. Sabe por quê? Acreditava que iria ter um bebê naquele momento. Até que o 

Sr. Jesuíno convenceu pra ela sair do carro, foi um custo! Na sexta ela acordou quatro horas 

da manhã. Mas até que parece que os dias passaram bem depois disso: dormindo, fazendo as 

refeições, tranquila. Anotou o Dr. Psicólogo: “em atendimento à usuária, esta mantém seu 

quadro atual, receptiva, atendendo as solicitações, com boa adaptação no convívio familiar”. 

Vamos reavaliando pra ver como vai ficar, disse o Dr. Psicólogo... 

Sr. Jesuíno continua a contar pro Dr. Psicólogo sobre as vezes que têm as dificuldades com a 

Maria Eterna. O Dr. Psicólogo deixa lá registrado que não teve grandes intercorrências como 

heteroagressividade. 



50 
 

 
 

Discuti o caso e estou achando que já posso pensar num possível encaminhamento, diz o Dr. 

Psicólogo. 

O Dr. Psiquiatra parece que está achando que está tendo uma remissão do comportamento 

impulsivo. Ele acha que ela é uma paciente com déficit intelectivo moderado, crítica 

rebaixada, ecolalia. O sono? Tem estado regular... O discurso é que está muito desorganizado.   

O Dr. Psicólogo concordou com o Dr. Psiquiatra: Maria Eterna tem déficit intelectivo 

moderado, crítica rebaixada, o sono e o apetite estão regulares, o comportamento é impulsivo, 

mas o quadro está entrando em remissão. 

 Sr. Jesuíno, diz o Doutor, percebo que a Maria Eterna tem condições de permanecer na 

família, vou dar alta e repassar os cuidados para vocês. Precisando, podem voltar... Ah, fiz 

contato com a equipe de saúde lá da zona rural e eles vão ajudar vocês no que precisar. E 

ficou anotado: “alta do serviço, repassando cuidados à família, que foi previamente 

trabalhada e feito contato com a equipe de saúde da zona rural que promoverá ações para 

que o direito de Maria Eterna de convívio social e familiar seja resguardado”. 

Sr. Jesuíno voltou com Maria Eterna pra casa... Mas não tardou muito e eles já estavam de 

volta mais uma vez no CAPS. As coisas não estavam lá muito boas, pelo que parece... 

Doutor, ela não está obedecendo ninguém, diz o Sr. Jesuíno. 

Vamos manter em leito retaguarda, ela vai dormir aqui no CAPS hoje, decide o Dr. Psiquiatra, 

completando: o discurso está incoerente, afasia, a crítica está prejudicada, logorreica, 

eutímica. O quadro é neurológico. Está com atitude agressiva. O sono? Está OK. 

Gente, hoje não deu pra fazer a higienização em Maria Eterna... Está sem água aqui, informou 

a profissional da enfermagem.  

O enfermeiro contou que a Maria Eterna estava tranquila, delirante, o contato verbal estava 

improdutivo e dificultoso, a fala arrastada. Ao menos aceitou bem o lanche oferecido e a 

medicação. Vamos continuar observando... 

Os profissionais da enfermagem continuaram observando: confusa, delirante, aceitou 

medicação, dormiu bem, acordou, calma, delirante, contato dificultado, reclamou que está 

dormindo mal, aceitando medicações, medicada conforme a prescrição do Doutor, acordou, 



51 
 

 
 

aceitou café da manhã, a pressão tá boa, a temperatura também, confusa, mas aceitando os 

remédios. 

Maria Eterna teve estabilidade! Conversei com ela e percebi. Mesmo falando coisas místicas, 

ela estabilizou, afirmou a Dra. Assistente Social que, logo que percebeu a melhora, fez 

contato lá com o pessoal da saúde da Zona Rural. Eles ficaram de falar com a família, com o 

Sr. Jesuíno. Aproveitei também pra trocar com a equipe algumas informações sobre o 

contexto familiar da usuária. Sabe o que eles, os técnicos lá do Programa Saúde da Família 

disseram? Parece que o contexto é um pouco conflituoso por causa do transtorno mental de 

Maria Eterna. Sabe o que eles disseram do Sr. Jesuíno? Que ele às vezes fala sobre querer 

internar Maria Eterna para poder descansar. 

A situação parecia estar difícil... Maria Eterna continuou no CAPS por um tempo, vindo 

durante os dias e voltando pra casa à noite. Dia desses, ela contou para o Dr. Psiquiatra que os 

problemas em casa eram por causa da religião que ela tinha: Sabe? Dentro de mim tem um 

reconhecimento espiritual e no terreiro tem um espírito mal que atenta meu pai e o meu 

espírito. O Dr. Psiquiatra, nesse dia, deixou anotado que ela estava prolixa e com 

pensamentos místicos. Manteve a conduta... 

Maria Eterna foi mais alguns dias ao CAPS e Sr. Jesuíno começa a falar das dificuldades de 

levar a filha, por conta dos problemas com a ambulância lá da zona rural. Tudo bem, Sr. 

Jesuíno, diz a Dra. Assistente Social pensando numa alternativa: vamos fazer a experiência... 

Maria Eterna vem aqui para o CAPS duas vezes na semana. 

O pessoal da enfermagem, observando, disse que Maria Eterna esteve alguns dias tranquila... 

Aceitando bem os cuidados da equipe, medicada, participando de algumas oficinas de 

expressão, boa aparência, um pouco confusa, sem queixas. Noutros, eles observaram e 

deixaram lá anotado: delirante, deambulando pelo serviço... 

Sr. Jesuíno comentou com a Dra. Assistente Social que Maria Eterna estava agitada. O Dr. 

Psiquiatra também percebeu isso: fala pouco compreensível, fuga de ideias, repetitiva, 

discurso sistematizado de conteúdo persecutório. Até disse precisou aumentar a medicação, 

mas também queria opinião de outro familiar. 

Lá na Zona Rural, parece que conforme o Sr. Jesuíno contou para a Dra. Assistente Social, 

estava tentando internar a Maria Eterna com a ajuda lá da Secretaria Municipal de Saúde. 
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Maria Eterna andou contando que fica muito presa dentro de casa, que o Sr. Jesuíno não dá 

liberdade para ela. Chegou até a pedir a internação para a Dra. Assistente Social, falando que 

os familiares estão com muito conflito. O pessoal que trabalha lá no CAPS orientou, medicou, 

estabeleceu conduta de ela ficar lá no CAPS, continuou observando... 

O tempo foi passando... Maria Eterna e Sr. Jesuíno não estavam indo mais ao CAPS, 

conforme tinham combinado. Sr. Jesuíno contou que ela não estava mais querendo ir... 

A equipe do CAPS ligou lá na Zona Rural para conversar com a agente comunitária de saúde. 

Sabe em que ela disse acreditar? Que o Sr. Jesuíno não deixa a Maria Eterna se colocar, 

participar das coisas, ficar livre... A Dra. Assistente Social orientou e solicitou que o pessoal 

lá do postinho de saúde acompanhasse o caso mais de perto. Fez um relatório também: 

“A usuária, residente na Zona Rural, vem em acompanhamento neste CAPS desde 2003. A 

mesma vem realizando tratamento em CAPS II, que consiste em acompanhamento diário 

desde 2009. Com a estabilização da mesma a conduta foi sendo reduzido seus retornos. A 

partir de julho de 2009, a usuária passou a vir semanalmente. Desde outubro de 2009 ela 

vem recusando a comparecer no serviço, onde estava em uso de Haldol, Tegretal, 

Clonazepan, Fenergan, Amplictil. Dessa forma, solicito a equipe desde Programa Saúde da 

Família para acompanhar a situação ora apresentada, já que a mesma se nega a vir ao 

CAPS”. 

Depois desse dia, Maria Eterna e Sr. Jesuíno não retornaram ao CAPS. 

A notícia que se tem é que nesse mesmo ano a Maria Eterna foi internada com ordem do juiz 

de direito e até hoje ainda não saiu do hospital psiquiátrico. 

 

 

2.3. “É caso para ser resolvido judicialmente”: formação de articulações na construção 

da categoria ‘sujeito que precisa ser internado em hospital psiquiátrico por tempo 

indeterminado’ 

 

Para iniciar as discussões é válido ressaltar que entendemos que as narrativas fizeram 

aparecer amplas questões às quais não se pretende extinguir e encerrar nesse subcapítulo. A 

concretude dos fatos narrados, de certo modo, fala por si. A intenção fora colocar em cena, 

principalmente, os aspectos que dizem da luta, de jogo de força e poder que emerge nas 

relações que foram sendo ali construídas. 
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Peter e Maria Eterna. Encontrar algo que dissesse sobre a vida dos dois nos registros 

feitos nos prontuários foi uma tentativa em vão: na escrita operada pelos diversos 

profissionais do saber, evidenciou-se um completo silenciamento daquelas histórias. O 

registro trouxe à tona um aspecto daquela forma de comunicação como mais uma das 

estratégias de vigilância e tentativa de normalização exercida em ambos, apontando assim 

para o dispositivo CAPS se construindo cotidianamente, àquela época, a partir da função 

disciplinar. 

É importante perceber que houve um período de tempo de aproximadamente sete anos 

que se iniciou desde a entrada das duas pessoas ao dispositivo e perdurou até a internação 

compulsória. Neste percurso aconteceram modificações no quadro de profissionais que 

tiveram contato com Peter e Maria Eterna, de modo que não foram os mesmos a acompanhá-

los durante todo o referido tempo. Contudo, o que se observou foi a manutenção de um 

mesmo discurso sobre ambos, fato este que evidenciou, por sua vez, a permanência, do início 

ao fim, do poder de normalização com todas as suas nuances de procedimentos (exames, 

supostos marcadores neurobiológicos, verificação de explosão sintomatológica a ser contida, 

moral e de forma medicamentosa etc.), conforme já explicitadas anteriormente nesta 

dissertação. 

Foucault (1969/2015; 1973/2002) traz a noção do discurso ressaltando que o mesmo 

possui modalidades particulares de existência. Ainda, na perspectiva de considerar as práticas 

discursivas, evidencia a relação do discurso com um conjunto de estratégias que fazem parte 

das práticas sociais. Assim, pensar em práticas discursivas leva-nos a aproximar das mesmas 

enquanto: 

(...) um bem – finito, limitado, desejado, útil – que tem suas regras de 

aparecimento e também suas condições de apropriação e de utilização, um 

bem que coloca, por conseguinte, desde sua existência, a questão do poder; 

um bem que é, por natureza, o objeto de uma luta, e de uma luta política 

(Foucault, 1969/2015, p. 148). 

 

No que tange à relação da função enunciativa
14

 concernente ao discurso e, 

especificamente, no que se refere ao sujeito que enuncia, dá-se a existência de uma relação 

                                                           
14

 Ao estabelecer a noção de uma função enunciativa concernente ao discurso, Foucault (1969/2015) traz 

algumas importantes caracterizações para assim dimensioná-la. Nesse sentido, a ideia de relação que se constrói 

ao se pensar em enunciado seria dada a partir do conjunto de domínios nos quais os objetos podem aparecer e em 

que tais relações podem ser assinaladas. Dessa maneira, um enunciado, antes de estar relacionado a coisas, fatos, 

realidades ou seres, está ligado a um referencial que é constituído por “leis de possibilidade, regras de existência 

para objetos que aí se encontram nomeados, designados ou descritos, para as relações que aí se encontram 

afirmadas ou negadas” (p. 110).  
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determinada, onde aquele ocupa uma função vazia, visto que se trata de um lugar que pode ser 

ocupado por indivíduos diferentes. Nessa perspectiva, consideramos que a legitimidade para 

que os diversos “Doutores” pudessem dizer e validarem ações no campo conforme realizado, 

advém do percurso de formação de saberes e de tecnologias de poder com todas suas 

condições de possibilidade (Foucault, 1969/2015). 

Pensar o jogo enunciativo (Foucault, 1969/2015) em sua vinculação com as práticas 

discursivas, nesse sentido, corresponde ao entendimento de que “não há enunciado que não 

suponha outros; não há nenhum que não tenha, em torno de si, um campo de coexistências, 

efeitos de série e de sucessão, uma distribuição de funções e de papéis” (p. 121). Desse modo, 

um enunciado se dá num campo que possibilita relações com o passado e abre viabilidade de 

um futuro eventual. A materialidade se apresenta como condição para que haja uma função 

enunciativa, pois é constitutiva do enunciado: “um enunciado precisa ter uma substância, um 

suporte, um lugar e uma data” (p. 123). O CAPS àquele momento alinhado ao discurso/poder 

psiquiátrico e à institucionalização correspondeu a tais condições, fato este que representa um 

distanciamento com as propostas que o colocam enquanto dispositivo estratégico principal da 

Atenção Psicossocial.  

Vale ressaltar que nos períodos que compreendem a permanência de Peter e Maria 

Eterna no CAPS, a dizer, entre os anos de 2002 a 2009, constata-se o início de funcionamento 

do dispositivo no município, considerando-se, ainda, que a lei 10.216/01 era recente, apesar 

de todo o processo de tempo que levou para a sua promulgação. Ainda, não existia uma 

legislação que tratava especificamente da concepção de Rede de Atenção Psicossocial
15

. 

Atentar para tal circunstância é importante para contextualizar o período e trazer 

apontamentos relevantes que, apesar de não serem aprofundados nessa pesquisa, podem ser 

considerados. São eles: o fato do dispositivo estar numa cidade que apresenta um percurso 

significativo nos modos de representação da “loucura” atrelados historicamente à concepção 

do “tratamento” vinculada aos hospitais psiquiátricos; a grande quantidade de hospitais 

psiquiátricos existentes àquela época no município, de modo que grande parte deles era 

privado e o fato de que muitos profissionais que atuavam no dispositivo CAPS também eram 

trabalhadores de tais hospitais; o pouco tempo, a se considerar o movimento da Reforma 

Psiquiátrica, para que ocorressem mudanças nas mentalidades de quem iria atuar num 

dispositivo com proposta de ser substitutivo ao hospital psiquiátrico; o fato de que não se sabe 
                                                           
15

 No ano de 2011 é promulgada a portaria 3088 do Ministério da Saúde que institui a Rede de Atenção 

Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, 

álcool e outras drogas. Nessa a concepção de rede é importante na estruturação dos dispositivos e definição de 

articulação entre os mesmos. 
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se os profissionais que atuaram no dispositivo estiveram envolvidos no movimento da 

Reforma Psiquiátrica que se fez muito expressivo e efetivo em referido município em 

decorrência de suas especificidades. 

 Entretanto, ainda que existam nuances tais como as que foram apontadas, que parecem 

estar relacionadas nos processos de cuidado emergentes na prática cotidiana dos trabalhadores 

do CAPS, e em tempos onde a internação é considerada como último recurso de cuidado, duas 

pessoas, singulares, encontram-se às margens, na condição de “internadas compulsoriamente 

por tempo indeterminado em hospital psiquiátrico”. 

Diante de tal situação, a possibilidade de construção das narrativas, conforme 

apresentadas, evidenciou o lado indócil e insubmisso de Peter e Maria Eterna. Os movimentos 

de Peter considerados pelos profissionais do CAPS como “fugas”; as falas de Maria Eterna 

que não se enquadravam aos parâmetros previamente estabelecidos como verdadeiros e, 

assim, esperados nos padrões de normalidade. Seriam essas fagulhas, modos de resistir 

colocando em questão as estratégias de poder-saber que lhes eram direcionadas? 

Entretanto, mostrou-se evidente o fato de que, ainda que fossem movimentos de 

resistência, o que se operou massivamente foi uma série intervenções a partir das quais 

comportamentos foram assimilados como sintomas classificáveis e, consequentemente, 

enquadrados enquanto doença a ser medicalizada, contida. Ainda, nesse processo de 

patologização e de tentativas de controle de tais comportamentos, intervenções de 

embasamento punitivo foram se delineando como resposta: “castigo”, “maternagem”, 

“reforço-punição”, “contenção física”, “prescrições medicamentosas”...  

Nesse sentido, as evoluções do prontuário apontam para a construção de uma rede que 

começou a se estabelecer tendo por foco um suposto “tratamento”, assim prescrito em nome 

do cuidado e da proteção e que culminou na formação de uma relação hierárquica 

verticalizada, na qual, de um lado, aplicando normas de conduta e buscando adequação de 

comportamentos, encontraram-se diversas instituições e saberes – psiquiatras, psicólogos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, polícia, família, CAPS, hospitais, unidades de saúde 

etc. – e, de outro, Maria Eterna e Peter em vias de, violentamente, se tornarem “sujeitos a 

serem internados em hospital psiquiátrico por tempo indeterminado”. 

Dona Socorro e Senhor Jesuíno foram figuras relevantes nesse processo, uma vez que 

foi a partir da inserção de ambos que se viu garantida a circulação de Peter e Maria Eterna nos 

dispositivos. Assim, ora chamando a polícia, ora encaminhando ao CAPS e aos hospitais 

(psiquiátricos ou não), ora indo às unidades básicas de saúde: a partir de suas atuações, 
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observamos o movimento de construção da rede disciplinar que fora se formando a partir de 

cada prática normalizadora.  

Tal aspecto evidencia que a relação que Jesuíno estabelecia com Maria Eterna e Dona 

Socorro estabelecia com Peter – enquanto família – era uma relação “técnico-administrativa”, 

“médico-estatal”, âmbitos esses apontados por Foucault (1973-1974/2007). Nessa perspectiva, 

a soberania familiar
16

, aproximada dos mecanismos disciplinares em seu seio e organização, 

passa a reconhecer a anormalidade e, diante de tal fato, encaminha o dito “anormal” pelo filtro 

dos dispositivos normalizadores, dos quais espera que o devolverão conforme suas 

necessidades, a dizer, que estejam mais adaptados e adequados. Dessa maneira, conforme 

apontado pelo referido autor: 

O poder disciplinar parasita a soberania familiar e exige que a família cumpra 

o papel de instância de decisão do normal e do anormal, do regular e do 

irregular, pede que ela os envie esses anormais assim reconhecidos e dela é 

extraído a partir de uma ganância que se incorpora ao sistema geral de 

ganâncias e que pode reconhecer, se assim preferem, o nome de benefício 

econômico da irregularidade (p. 143). 

 

 

Ao realizar a análise do desenvolvimento dos modos de governo do Estado, Foucault
17

 

(1976/1999d; 1976/2001c) situa a família como sendo um importante ponto da relação, a 

partir do qual se desenvolve o governo das populações. Nessa perspectiva e numa discussão 

aprofundada, o referido autor ressalta que a partir do século XVIII a concepção de família 

fora se transformando em meio ao expressivo crescimento demográfico e o empobrecimento 

da população. Diante de tal fato, fez-se necessário que o Estado interviesse, sem que, contudo, 

colocasse em risco os ideais liberais e, de tal modo, mantivesse a ordem, o enriquecimento e a 

saúde. Foi a partir da necessidade de coordenar os efeitos econômico-políticos da acumulação 

dos homens, que a população surge como problema teórico e, principalmente, como objeto de 

intervenções, análises e vigilância. 

Tal contexto possibilitou a assimilação da perspectiva da saúde e bem-estar físico da 

população em geral como sendo um dos objetivos do poder político na tentativa de elevar o 

                                                           
16

 A possibilidade de poder soberano atuando dentro do esquema da sociedade de poder disciplinar é 

representada pela família (principalmente na figura do pai) que, com todo seu esquema de compromissos, de 

obrigações, responde à função de fazer com que os indivíduos venham a aderir ao sistema disciplinar. “A 

família, enquanto obedece a um esquema de soberania (...) é o ponto de engajamento absolutamente 

indispensável para o funcionamento mesmo de todos os sistemas disciplinares” (Foucault, 1973-1974/2007, 
p.105).  
17

 Considera-se que as análises desenvolvidas por Foucault se deram num contexto específico. Entendemos, 

contudo, que trazê-las para o campo de discussão desta dissertação possibilita uma melhor compreensão da 

relação entre as famílias, o Estado e os dispositivos que aí se envolvem, tal como pôde ser apreendido quando da 

pesquisa realizada. 
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nível de saúde do corpo social, garantindo a longevidade e mantendo o seu funcionamento. 

Tal fato é consoante com desenvolvimento da biopolítica enquanto tecnologia de poder.  

Nessa perspectiva, vê-se configurar diversas políticas de saúde para viabilizar tais 

objetivos. Ainda, uma multiplicidade de instituições, “polícia do corpo social”, irão se 

fortalecer e se incumbir do papel de garantir a sociedade como meio de bem-estar físico, 

saúde perfeita e longevidade, fato este que faz emergir o fenômeno de “medicalização da 

família”. Neste, observa-se delinear políticas médicas que visam à organização da família 

(principalmente na relação pais e filhos) que, estrategicamente, passará a ser concebida 

enquanto articuladora principal dos objetivos de boa saúde do corpo social e foco de governo.  

Vale ressaltar que intervenções autoritárias do poder na ordem da higiene e das 

doenças, bem como a institucionalização, representaram a possibilidade de violência contida 

em todo esse processo (Foucault, 1979/2001). 

Tais considerações possibilitam uma melhor apreensão sobre o percurso de Dona 

Socorro e Senhor Jesuíno e o lugar que assumiram na relação: tanto com os dispositivos 

CAPS, Polícia, Hospitais, Unidades de Saúde (e posteriormente com o advogado e o 

judiciário), quanto com os filhos, Peter e Maria Eterna. 

Nos casos específicos de Peter e Maria Eterna e considerando o contato de Dona 

Socorro e Senhor Jesuíno com o dispositivo CAPS, fica demonstrada uma dificuldade dos 

profissionais em acolhê-los enquanto familiares que buscam um suporte diante das situações 

conflituosas que se apresentam. Dona Socorro, por vezes, apresenta ao dispositivo CAPS a 

“demanda” de internar Peter. Senhor Jesuíno aponta que no hospital psiquiátrico Maria Eterna 

não era agressiva, sugerindo este local como possibilidade de resolução de suas demandas. 

Considerando que ambos encontram-se internados, pode-se deduzir que essa solicitação de 

internação é atendida e que a queixa/demanda da família fora acolhida. Contudo, tal situação 

aponta, na verdade, para um posicionamento da equipe que, ao aceitar a demanda tal como ela 

se manifesta, não constrói uma reflexão sobre esse pedido que corresponda à singularidade 

das questões elucidadas. Assim, ao acolher somente à solicitação da família tal como a mesma 

se apresenta, o dispositivo acaba por fazer gestão das mesmas a partir de premissas que são 

contrárias ao que se propõe no paradigma da Atenção Psicossocial. 

As narrativas construídas evidenciaram ainda que, diante de todo esse percurso, foi se 

configurando a necessidade – impulsionada pelo dispositivo CAPS – de articulação com o 

campo do judiciário, principalmente a partir do fracasso no objetivo de normalizar, tanto da 

parte dos dispositivos assistenciais, quanto dos familiares quando estes não são acolhidos 
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dentro da perspectiva da Atenção Psicossocial. As noções de “caso para ser resolvido 

judicialmente” e do “sujeito que precisa ser internado por tempo indeterminado”, presentes 

tantos nas práticas cotidianas quanto nos laudos médicos que foram ali fornecidos, são 

emblemáticas desse processo. 

Articuladoras de referidas noções fizeram-se presentes qualificações que foram 

imediatamente naturalizadas às existências de Peter e Maria Eterna: “impulsividade”, “não 

humanizado”, “não adaptado”, “agressividade” e “periculosidade”, com a iminência do “risco 

para si e para os outros”, num encadeamento que apontaria para a possibilidade das 

internações compulsórias por tempo indeterminado. 

A genealogia construída por Foucault (1978/2004; 1973/1991) acerca da anormalidade 

remonta à noção de monstro enquanto noção jurídica que envolve tanto as leis da sociedade  

quanto as leis da natureza
18

. Os estudos do autor trazem problematizações importantes quanto 

à existência de uma concepção de indivíduo perigoso relacionada a uma sociedade que se 

organiza a partir, exclusivamente, da segurança e do perigo. 

 Para dizer da cena judiciária – composta pelos juízes, advogados, jurados e 

Ministério Público – que se funda nessa relação a ser estabelecida com o indivíduo dito 

perigoso, especificamente no âmbito penal, evidencia-se uma necessidade de que, frente a 

uma infração, tal sujeito, além do reconhecimento do crime cometido, faça uma “confissão, 

um exame de consciência, uma explicação de si, um esclarecimento daquilo que se é” 

(1978/2004, p. 2).  Quando da ausência de tais explicações, ou seja, quando o réu não joga o 

jogo, é que entra em cena a intervenção da psiquiatria em sua relação com o sistema penal, 

conforme demonstrado em diversos estudos de casos.  

Na relação prestes a se fundar, a psiquiatria constrói a noção “fictícia” de monomania 

homicida, enquanto “entidade clínica”, caracterizando uma associação loucura-crime, onde 

sujeito não apresentaria sintomas outros que indicassem e, assim, antecedessem o momento 

do crime a não ser o próprio ato em si. A referida noção funda o início da articulação com a 

psiquiatria que, por sua vez, será incorporada aos tribunais e a análise psiquiátrica, na figura 

do perito, é continuamente e, a partir de então, integrada à cena judiciária. (Foucault, 

1978/2004). 

                                                           
18

 Foucault se refere às leis da natureza ao falar da relação que fora se construindo entre a psiquiatria e a justiça 

penal, no que tange aos casos que foram elencados como emblemáticos, a dizer, nos quais ocorreram crimes 

domésticos, como por exemplo, filho que matou mãe e irmãos (Pierre Rivière), pais que mataram os filhos e 

demais, todos envolvendo o par criança-adulto, adolescente-adulto: “na verdade são crimes contra a natureza, 

contra essas leis que acreditamos imediatamente escritas no coração humano e que ligam as famílias e as 

gerações” (1978/2004, p. 6). 
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Em torno das discussões que envolviam os crimes monstruosos, fora se articulando 

cada vez mais a loucura e a delinquência. Essa articulação jurídico-psiquiátrica, contudo, não 

se deu de forma abrupta e decorreu num contexto sócio-histórico específico que fez emergir a 

necessidade de fortalecimento dos mecanismos de vigilância e punição cujo objetivo seria de 

corrigir os infratores. A noção de monomania fora, aos poucos, e, estrategicamente, sendo 

abandonada e, nessa perspectiva, ver-se-á uma integração cada vez maior do ato criminoso à 

conduta global dos sujeitos, que corresponderá à necessidade e possibilidade de intervenção 

corretiva, antes que o suposto ato criminoso ocorra: faz-se surgir a categoria do “indivíduo 

perigoso” como alvo dos procedimentos de vigilância e punição. Frente a tal situação e 

considerando o abandono da noção jurídica de responsabilidade, bem como a consequente 

possibilidade de indicação do grau de periculosidade de uma pessoa frente aos danos que ela 

pode causar à sociedade, observa-se a modificação dos dispositivos no decorrer do tempo que 

se articularão dentro dessa perspectiva. 

Desse modo, a pena será assimilada à necessidade de defesa da sociedade e seguir-se-

ão três modos do corpo social reagir ao perigo assim representado, a dizer: a eliminação 

definitiva do criminoso a partir de seu encarceramento ou morte; a proposta de um 

“tratamento”, que seria uma eliminação provisória e, finalmente, a esterilização ou castração, 

que seria uma eliminação relativa e parcial. É nessa perspectiva e, a partir da relação com o 

fator responsabilidade e risco – apontados no campo do direito civil e utilizados do âmbito 

penal que, segundo Foucault (1978/2004): 

A punição não terá então por finalidade punir um sujeito de direito que terá 

voluntariamente infringido a lei; ela terá o papel de diminuir, na medida do 

possível – seja pela eliminação, pela exclusão, por restrições diversas, ou 

ainda por medidas terapêuticas (grifo nosso) – o risco de criminalidade 

representado pelo sujeito em questão (p. 22, grifo nosso). 

 

Dessa maneira, é a partir da interação entre o saber médico ou psicológico com a 

instituição judiciária que se configura a atitude de “suspeita e a identificação dos indivíduos 

perigosos, da figura rara e monstruosa do monomaníaco àquela, frequentemente cotidiana, do 

degenerado, do perverso, do desequilibrado nato, do imaturo, etc.” (Foucault, 1978/2004, p. 

23).  

Com a noção de periculosidade, da tentativa de controle do ato antes mesmo de que 

ele ocorra, ou seja, de controle do que está por vir, o poder judiciário precisa se expandir uma 

vez que, por si e sozinho, não se faz suficiente para garantir tal controle: poderes laterais se 

fazem necessário de modo que, como tais, consigam auxiliar nesse projeto do controle penal 
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punitivo dos indivíduos no nível de sua virtualidade. É nesse sentido que diversas instituições 

corresponderão a essa função, que é a de corrigir as virtualidades dos comportamentos: 

polícia, instituições psicológicas, psiquiátricas, criminológicas, médicas, pedagógicas.  

No encontro de Peter e Maria Eterna com o CAPS foi possível perceber como se deu o 

início das articulações com o campo jurídico, sustentado nos “modos de cuidar” 

normalizadores e na apropriação da função de corrigir a virtualidade do perigo assimilado às 

existências que, nessa perspectiva, foram sujeitadas e conduzidas às noções que as reduziram 

enquanto “sujeitos que precisam estar internados em hospital psiquiátrico por tempo 

indeterminado”. 

É possível perceber que entre a modalidade de internação compulsória a partir das 

decisões judiciais e o modo de fazer cuidado nos dispositivos há um percurso significativo e 

relações importantes a serem problematizadas que, por sua vez, implicam diretamente o lugar 

do CAPS na vida das pessoas e no território ao qual se insere e, principalmente, em sua 

função enquanto dispositivo principal no campo da Atenção Psicossocial e nos impactos que 

se fazem consequência quando a perspectiva da institucionalização é reproduzida em referido 

dispositivo. 

Desencontro com Peter e Maria Eterna. Desencontros com a proposta de 

desintitucionalização. Encontro com práticas normalizadoras. É na perspectiva de uma 

equação que, somando a demanda familiar aos campos de saber-poder-normalizador e a não 

adequação de Peter e Maria Eterna às normas impostas que vemos desenhar-se como 

possibilidade a necessidade de um aparato articulado pelo judiciário e pelos demais poderes 

normalizadores: a internação compulsória.  
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CAPÍTULO III 

As Petições Iniciais 

 

Nesse capítulo serão apresentadas duas narrativas que evidenciam o momento de 

construção das “petições iniciais” elaboradas pelos advogados que, a pedido de Dona Socorro 

e Senhor Jesuíno, irão requerer ao juiz de direito uma decisão sobre a demanda de que Peter e 

Maria Eterna fossem internados compulsoriamente e por tempo indeterminado em hospital 

psiquiátrico. Tais petições marcam o momento em que as solicitações foram apresentadas 

administrativamente ao Judiciário e, como tais, se fundamentam em documentos que os 

advogados anexam ao pedido de modo a comprovarem, de modo argumentativo, a 

necessidade de que seja acatado. Assim, são utilizados laudos médicos psiquiátricos, cópia 

dos prontuários médicos do período de tratamento no CAPS, legislações, dentre outros. 

A intenção da pesquisadora nesse arranjo foi de articular os conteúdos de modo a 

deixa-los mais fluidos. Todos os enunciados apresentados nas narrativas mantém-se fiéis 

àquilo que se encontra documentado nos autos processuais.   

 

 

3.1. A Petição Inicial, pelo advogado da Dona Socorro 

Dr. Advogado, conforme me orientou a Dra. Psiquiatra lá do CAPS, preciso que o juiz interne 

o Peter. Ele foge, agita, dá muito trabalho e tá correndo risco. Falaram que ele é caso pra 

justiça resolver. – diz Dona Socorro apresentando ao Dr. Advogado sua necessidade. 

Dona Socorro, seu filho já é interditado? É sim, Doutor, desde o ano passado, 2008. Ele é 

absolutamente incapaz. Está aqui a avaliação do médico perito da justiça que tá lá no termo de 

interdição: 

 “Por determinação do MM Juiz de Direito, procedi nova avaliação a pessoa do interditado 

com vistas a definir necessidade de internamento do mesmo, devido os transtornos de 

personalidade conduta,  que levam ele e terceiros correrem risco devida. Da entrevista- 

Conclusão:  Segundo laudo já existente que confirma o diagnóstico, e comprova sua 

alienação, indicando a interdição que foi decretada. Na data de hoje o paciente recebeu alta 

do hospital psiquiátrico, saindo sob os mesmos diagnósticos já firmados. Mãe afirma que 

Paciente, passa o tempo todo que está em sua companhia, saindo de casa todo o tempo 

(durante o dia a partir das 06 horas), logo que sai começam a aparecer em sua casa pessoas 
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que estão reclamando dele, queixando de algum ato ilícito que este comete ao entrar em 

propriedades alheias (veículos, residências e outros locais), não havendo nada que o impeça 

de adentrar e retirar pequenos objetos ou fragmentos deles, que utiliza para “brincar” sic. 

Além desses fatos, que são gerados pela total alienação e pelo baixo limiar a frustrações, 

ausência de senso, juízo crítico e limites, este (Peter) ao se sentir contrariado em seus 

objetivos, quebra tudo dentro de casa, não adere ao tratamento (recusando o uso de 

medicamentos), não respeita ninguém nem mesmo a sua mãe, já tendo agredido a mesma e 

com isto sua mãe corre risco de vida devido seus imprevisível temperamento, personalidade e 

humor que são de intensa labilidade e mutabilidade. Como não obedece a ninguém, 

continuando a cometer os mesmos erros, corre também risco de vida, pois pessoas que não o 

conhecem e já tiveram bens depredados, o sujeitam a castigos físicos graves, já tendo sofrido 

contusões severas e perigosas para a sua saúde. Não sou favorável a cronificação de 

pacientes psiquiátricos a nível de internação, mas como toda boa regra tem exceção porque 

não contemplam a unanimidade  e a perfeição, concluo que este paciente tem a necessidade 

de ser internado por tempo indeterminado devido ao estado de constante descompensação de 

sua patologia já diagnosticadas no laudo anterior”.  

Esse já ajuda a fundamentar o pedido da internação, Dona Socorro. A senhora disse que a 

Dra. Psiquiatra lá do CAPS também deu um laudo, não é mesmo? 

Deu sim, Dr. Advogado, lá ela fala que ele tem “sérios distúrbios de conduta, alto nível de 

agressividade, crítica bem comprometida, risos imotivados, brigas frequentes na rua, destrói 

carros, casas, quebrando vidros e roubando retrovisores, palhetas de carros, etc...Tem déficit 

cognitivo severo” também. Ela até diz pra ver com neurologista pra fazer cirurgia 

neurológica. A Dra. Psiquiatra lá do CAPS falou também: “o caso de Peter é caso pra pensar 

uma internação por tempo indeterminado em clínica psiquiátrica”. 

Ah, tenho outro laudo aqui, são três então... Esse é o mais novo – continua Dona Socorro, 

entregando outro papel:  

“O paciente com inúmeras passagens por hospitais de Barbacena-MG, CAPS, leito de 

retaguarda, todos sem resultados satisfatórios. Trata-se de paciente agressivo com sigo 

próprio e com terceiros. Ideias fixas de quebrar vidros (janelas de sua casa e vizinhos com 

pedra ou com seu próprio punho). Quebra vidro de carros, retrovisores, antenas, calotas, 

faróis e diz que vai construir um carro com os pedaços que ele rouba. Responde sinalizando 
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com a cabeça e algumas vezes fala, mas de difícil compreensão. Déficit cognitivo grave. 

Pueril não adere ao tratamento fora do ambiente de internação, razões de suas internações 

mais para preservar sua integridade física. No passado esteve na ABAE [sic]. Razões pelo 

qual somos de parecer pela internação, devido aos riscos de vida própria e de terceiros. 

Diagnóstico: quadro orgânico cerebral com retardo mental grave e distúrbios de 

comportamento anti social com diagnósticos de F.06 + f.72”. 

Dona Socorro, com esses laudos e os documentos que me entregou, inclusive a cópia do 

prontuário médico lá do CAPS que também vou colocar no processo, acho que temos o 

suficiente para solicitar ao juiz que o Peter seja internado por tempo indeterminado. Vamos 

entrar com essa ação contra o CAPS já que é lá o lugar que autoriza as internações 

psiquiátricas, tudo bem?  

Tudo bem, Doutor Advogado. Vou aguardar a definição do Juiz. 

E o Dr. Advogado, de posse de tudo o que entendia necessário e conforme a lei previa, 

começou a elaborar a petição inicial para começar o processo judicial de internação 

compulsória de Peter. 

Ele não deixou de colocar nos fundamentos da petição os direitos que entendeu estarem 

violados: “a dignidade da pessoa humana e impõe como um dos direitos assegurados a todos 

os cidadãos a inviolabilidade do direito à vida”; direito à saúde e dever do Estado. Lei 8080 

do SUS: “assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica”. Lei 10216/01: “pela 

análise deste artigo é possível perceber que a preocupação maior do legislador estava em 

proteger o doente mental, assegurando-lhe melhores condições de vida em sociedade”. 

Ainda, enfatiza: “o caso do Sr. Peter trata-se de caso excepcional, no qual é cabível a 

internação, uma vez que, conforme se apura no prontuário médico também juntado, foram 

utilizadas todas as terapias extra-hospitalares e que estas, infelizmente, não obtiveram êxito”. 

Mais um fundamento: internação para “proteger a coletividade, tendo em vista seu caráter 

agressivo; para assegurar o direito à vida, submetendo-o assim ao tratamento necessário 

para que se obtenha, senão a cura, dada sua impossibilidade, pelo menos o controle de sua 

doença, concedendo-lhe o que a Lei 10216/2001 preceitua: respeito e o devido tratamento”. 

A internação de Peter não pode demorar – pensou o Dr. Advogado, no processo de construção 

da petição inicial:  
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“De fato, conforme sinalizam a Medicina e a Psicologia, quanto mais cedo iniciado o 

tratamento destinado a minorar deficiências em pacientes, melhores são seus resultados”. 

Assim, “o quadro clínico do paciente, conforme demonstrado, o torna agressivo e sua não 

internação pode gerar lesão irreversível, tanto à sua integridade física, quanto à integridade 

de toda sociedade, podendo alcançar, inclusive, a prática de um homicídio, por ele ou por 

outrem que seja ameaçado por ele”. 

Finaliza com o pedido: 

Emérito Julgador – referindo-se ao Juiz de Direito, peço que julgue procedente o pedido de 

internação de Peter por tempo indeterminado. 

 

 

3.2. A Petição Inicial, pelo advogado do Sr. Jesuíno 

Sr. Jesuíno disse que ia atrás dos seus direitos. Foi assim que ele, em 2009, buscou um 

advogado pra poder resolver a situação de Maria Eterna, do jeito que estava não podia 

continuar – pensou. 

Dr. Advogado, estão aqui os documentos que o Senhor me pediu pra gente entrar na justiça e 

ver o que o juiz vai resolver: preciso internar a Maria Eterna, estou muito adoecido, está 

muito difícil para mim. 

Me entregue, Sr. Jesuíno, por favor. A Sra. Maria Eterna é interditada? – pergunta o Dr. 

Advogado. 

É sim, Doutor. O juiz considerou que ela é absolutamente incapaz, então eu que sou 

representante, toma aqui o termo de curatela. 

Vou precisar também do laudo médico circunstanciado que fala que ela precisa mesmo de 

internar, igualzinho está na lei, para o juiz poder aceitar. Ah, o Senhor já tinha me entregado? 

Ótimo! É esse aqui, que o Dr. Psiquiatra proprietário lá da clínica psiquiátrica fez:  

“Relatório Psiquiátrico – Clínica de Investigação Psicossomática – A usuária já se internou 

na Casa de Saúde nas datas de outubro de 2008 a fevereiro de 2009, com quadro psiquiátrico 

compatível com diagnóstico: F20.0 +  Epilepsia. Atualmente, segundo o pai, a usuária vem 

apresentando crise de inquietação psicomotora, com agressividade heterodirigida contra 

seus familiares. Desde seus períodos de internação, vem apresentando quadros delirantes-
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alucinatórios, ideação de conteúdo místico-religioso, com pensamento diminuído, com perda 

da volição e afetivos comprometidos. Apresenta má introjeção da figura paterna. Necessita 

de internação em hospital psiquiátrico”. 

E tem esses aqui também, Doutor – diz o Sr. Jesuíno, entregando para o Dr. Advogado tudo o 

que acharam que fosse interessante colocar no processo judiciário para ajudar a conseguir na 

justiça a internação de Maria Eterna no hospital psiquiátrico por tempo indeterminado: 

procuração; declaração de pobreza para fins de assistência judiciária gratuita; documentos de 

identidade; certidões de nascimento e de curatela; comprovante de residência; a cópia de todo 

o prontuário médico de toda a época que Maria Eterna esteve em tratamento no CAPS; 

receitas de prescrição de medicamentos lá da unidade básica de saúde da zona rural; atestados 

médicos do Sr. Jesuíno que comprovavam que ele tinha hipertensão, enfisema pulmonar, 

insuficiência coronária, doença pulmonar obstrutiva crônica e, inclusive, já esteve internado 

pra tratar dessas doenças clínicas; declaração médica de que a irmã de Maria Eterna sofre de 

depressão crônica e também toma remédio controlado; comprovante de rendimento.  

Está ótimo, Sr. Jesuíno. Assim que tiver notícia da decisão do Juiz eu informo para o senhor. 

Vamos entrar na justiça contra o CAPS, eles precisam autorizar a internação e Maria Eterna 

por tempo indeterminado. Vamos aguardar... 

Foi assim que o Dr. Advogado, com base nos documentos entregues, começou a buscar 

fundamentos e construir a petição inicial para, representando o Sr. Jesuíno uma vez que Maria 

Eterna é absolutamente incapaz, poder ter o seu pedido acolhido pelo Juiz.  

Quais são os direitos de Maria Eterna que acredito estarem sendo violados? – indagou o 

Doutor já no processo de construção da petição inicial. E assim afirmou ao longo da mesma: 

direito à dignidade humana; inviolável direito à vida; saúde enquanto direito de todos e dever 

do Estado; direito à sobrevivência. Utilizou principalmente a lei 10.216/01 que fala da 

internação como modalidade de tratamento e enfatiza os direitos da pessoa portadora de 

transtorno mental: “ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às 

suas necessidades; ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de 

beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no 

trabalho e na comunidade;ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;ter 

garantia de sigilo nas informações prestadas;ter direito à presença médica, em qualquer 

tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária; ter livre 



66 
 

 
 

acesso aos meios de comunicação disponíveis; receber o maior número de informações a 

respeito de sua doença e de seu tratamento;ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios 

menos invasivos possíveis;ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde 

mental”. 

Tratamento preferencial em modalidade extra-hospitalar? Pensativo, conclui: os prontuários 

do CAPS vão embasar que todos já foram tentados e que só a internação por tempo 

indeterminado pode ser capaz de fornecer o tratamento adequado. 

E continua: “Possui comportamento imprevisível, com crises de agressividade, o que constitui 

constante ameaça à sua integridade física e a de terceiros, conforme trechos de seu 

prontuário”. “Conforme se pode perceber, Culto Julgador, o teor da cópia do prontuário 

médico do CAPS, demonstra nitidamente os distúrbios de comportamento conforme se 

percebe através do simples manuseio dos documentos acostados”. 

Vou falar também da doença do Sr. Jesuíno: “encontra-se com enfisema pulmonar, 

insuficiência coronária e portador de H.A.S., além de fazer tratamento de depressão 

crônica”. “cumpre frisar a saúde frágil do genitor curador que apesar da sua idade 

avançada teme qualquer atitude da filham, pois está demonstrando a cada dia, crises de 

agressividade e impulsividade que podem levar a atitudes extremas, chegando inclusive a um 

óbito”. 

Tem um texto que posso colocar para ajudar, pesquisa o Dr. Advogado, logo o anexando à 

petição:  

“No caso de saber que irá ser internado é provável que o indivíduo já tenha passado por isso 

outras vezes e já conheça a sua condição de esquizofrênico. Todavia, no caso de ser a 

primeira internação, o primeiro surto, não se apresse em obter o diagnóstico de algum 

curioso de plantão, pois somente um psiquiatra experiente, devidamente qualificado e 

habilitado, poderá diagnosticar seu problema com esquizofrenia, bem como dizer se a 

modalidade da mesma é paranoide. Tampouco, tente adivinhar o que está acontecendo: só 

porque leu um artigo interessante, não ache que é mestre no assunto, pois você sempre terá 

alguma coisa a aprender, assim como os especialistas na área também terão. O tratamento 

para um surto esquizofrênico irá, sem dúvida, necessitar de uma internação em tempo 

integral, em clínica especializada, de onde o paciente não poderá sair, e aonde o mesmo 

poderá ser assistido por uma equipe de profissionais que, seguramente, saberão o que fazer. 
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Com o passar do tempo, na medida em que os sintomas forem se amenizando, o especialista 

deve considerar a possibilidade de transferir o paciente para um sistema de tratamento 

ambulatorial, onde será possível permitir que o mesmo retorne à sua casa, no final de mais 

um dia de tratamento. Nessa etapa, os pacientes podem vestir suas próprias roupas; porém 

deve-se ter o extremo cuidado em evitar que os mesmos tenham contato com qualquer objeto 

pontiagudo, assim como: tesouras, facas, estiletes. Pacientes que se mostrarem 

excessivamente agressivos, após o período de tratamento, poderão ser arbitrariamente 

hospitalizados por seu médico (ou “presos” pela polícia). De qualquer forma, enquanto 

hospitalizados, os pacientes deverão passar pelos seguintes procedimentos: terapia em grupo 

– a terapia em grupo é orientada por um profissional competente, geralmente um psiquiatra 

com formação psicanalítica; terapia individual; reuniões com a família; isolamento – caso o 

paciente sinta-se incapaz de controlar a si mesmo, o especialista e membros de sua equipe 

procuram algum meio de isolar o mesmo do contato com os outros paciente – tanto para sua 

própria segurança, quanto para a segurança dos demais. Em casos em que o paciente 

apresente agressividade excessiva, ele poderá ser amarrado à cama até que recobre sua 

serenidade e possa voltar ao convívio com os demais; tratamentos eletroconvulsivos: também 

conhecida como ‘Terapia de Choque’, é aconselhável somente em casos extremos, quando é 

observado no paciente um comportamento excessivamente evasivo e de isolamento 

voluntário, devido a um quadro de depressão profunda. Esse tipo de tratamento, se 

monitorado e bem dosado, poderá, além de eliminar o quadro depressivo, contribuir com a 

melhora e a recuperação do paciente como um todo. O tratamento consiste em ligar 

eletrodos no cérebro do individuo, aplicando uma corrente elétrica forte a ponto de causar, 

repetidas vezes, convulsões moderadas – que duram determinado período de tempo. O 

paciente perde a memória, apresentando frequentes lapsos, em todos os sentido”. 

Acredito que fundamentação esteja bem construída, agora posso pedir: 

“Logo, a Senhora apresenta, portanto, comportamento que traz risco de morte para si e para 

outros, necessitando de tratamento psiquiátrico intensivo, integral, institucionalizado, por 

tempo indeterminado, até que possa obter alta médica”. 

Acho que está bom, já posso ajuizar essa ação no fórum e aguardar a decisão do juiz. 
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CAPÍTULO IV 

As decisões dos Juízes 

 

Nesse momento da dissertação optou-se por apresentar, na íntegra, as decisões 

judiciais que versaram sobre a concessão de liminar autorizando a internação compulsória de 

Peter e Maria Eterna em hospital psiquiátrico. Após a apresentação dessas decisões, serão 

evidenciados dois quadros construídos com a finalidade de abranger as etapas dos processos 

judiciais. Posteriormente serão realizadas as análises pertinentes ao campo pesquisado.  

 

 

4.1. Sobre a vida de Peter 

“Tendo em vista o estado de miserabilidade, defiro a gratuidade de justiça ao autor. Cuida-se 

de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido liminar ajuizada por Peter em face do 

Centro de Atenção Psicossocial objetivando a autorização de internação hospitalar, em 

decorrência de seu estado psiquiátrico. Compulsando a documentação dos autos, verifico 

que, segundo laudo elaborado pelo Perito Oficial do Juízo nos autos de interdição, o autor é 

portador de transtorno de personalidade e conduta, tendo ainda, personalidade agressiva. 

Relata ainda o ilustre perito que o autor já agrediu sua mãe e se recusa a tomar os 

medicamentos necessários para controle de sua doença. Conclui que o autor ‘tem a 

necessidade de ser internado por tempo indeterminado, devido ao estado de constante 

descompensação de sua patologia, já diagnosticada no laudo anterior. Além disso, outros 

médicos relatam sobre a necessidade de internação do autor. (...) o perigo da demora [na 

tomada de decisão pela internação] encontra-se demonstrado pela agressividade do autor, 

relatada por diversos médicos, oferecendo, assim, risco a sua integridade física e a de 

terceiros.  

Cabe salientar que, pela documentação acostada nos autos, a internação é a medida mais 

adequada para o devido tratamento do autor. Ante o exposto concedo a liminar e determino 

que a requerida [CAPS] forneça a Autorização de Internação Hospitalar”. 

4.2. Sobre a vida de Maria Eterna 

“A agravante é incapaz. De acordo com o relatório médico, firmado pelo especialista, há 

necessidade de internação em hospital psiquiátrico. (relatório médico anexado nos autos, na 
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petição inicial). Ainda que o CAPS tenha apresentado, em sua defesa, um relatório social 

bem detalhado e fundamentado, entende-se que o mesmo não é capaz de lidir a necessidade 

de internação noticiada por psiquiatra, tendo em vista que tal documento não possui validade 

médica, vez que assinado por uma Assistente Social. 

Sendo assim e considerando o “risco de dano à sua própria integridade e de seus familiares, 

em razão dos relatos de hiper-agressividade em decorrência da patologia, conforme firmado 

por médico especialista, concedo a liminar e determino que a requerida [CAPS] forneça a 

Autorização de Internação Hospitalar”.  
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CAPÍTULO V 

As Etapas dos Processos Judiciais 

 

Nesse momento da dissertação, busca-se evidenciar a extensão e a organização 

burocrática e administrativa dos processos judiciais, bem como as manifestações realizadas 

pelos atores que se envolvem na cena judiciária: advogados, juízes, promotores, médicos 

peritos, representante do Ministério Público, técnico do judiciário, técnicos do CAPS e do 

Hospital Psiquiátrico. Para tal, foram construídos dois quadros que representam as mais de 

1000 páginas dos processos.  

A partir dos mesmos, evidencia-se a dimensão do tempo que, como tal, se prolonga e, 

apontando para o esquecimento, traz a dimensão da institucionalização, com todas as suas 

mais mortíferas características. 

Vale dizer que serão realçados alguns dos aspectos relevantes para as 

problematizações realizadas posteriormente.   

 

5.1. Peter 

Data Descrição das Fases do Processo Judicial de Peter 

27-08-2009 Ajuizamento da ação judicial movida pelo advogado requerente
19

 contra o CAPS, 

solicitando a internação compulsória por tempo indeterminado, a pedido da mãe de 

Peter.  

28-08-2009 Decisão Judicial concedendo a liminar para que seja efetivada a internação 

compulsória e realização da comunicação da decisão ao CAPS. 

29-08-2009 Peter é internado compulsoriamente em hospital psiquiátrico. 

Observação Não há manifestação do CAPS acerca da decisão judicial, ainda que solicitada pelo 

juiz. 

14-09-2009 Anexado ao processo um relatório médico feito no hospital psiquiátrico, dizendo 

que Peter está de alta por não se encontrar em crise e reiterando o espaço hospitalar 

como inadequado, nesse sentido, para o tratamento e encaminhando Peter para o 

tratamento extra-hospitalar. 

25-09-2009 Nova petição do advogado requerente, solicitando: que seja mantida a liminar 

concedida, devendo o Peter permanecer internado, contudo, em outra clínica 

especializada, como forma de garantir a continuidade de seu devido tratamento 

médico e farmacológico, vez que esgotaram-se os recursos do hospital psiquiátrico 

em que se encontra; que se necessário solicite ao Perito Oficial do Juízo nova 

avaliação do Paciente; sugere, a pedido da família, a clínica privada conveniada ao 

SUS como instituição capaz de propiciar ao paciente o devido tratamento sem 

isolá-lo, por completo, do convívio social 

28 -09-2009  Juíza decide por manter a liminar de internação compulsória no mesmo hospital no 

qual Peter já se encontra e refere aguardar manifestação do CAPS.  

 O processo judicial fica oito meses sem nenhuma movimentação. 

                                                           
19

Advogado requerente: advogado que representa Peter, a partir da demanda apresentada por Dona Socorro, 

considerando o fato de que Peter é juridicamente interditado. Consideramos que a interdição jurídica reflete, no 

caso em tela, a interdição no campo das relações. 
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24-05-2010 Nova Petição do advogado requerente informando que Peter encontra-se com os 

dentes estragados e necessita submeter-se a um tratamento odontológico e informa 

ao juiz que o paciente está fugindo quase todos os dias e está indo até a sua 

residência, chegando todo ensanguentado. Solicita ao juiz: que envie uma ordem, 

autorizando que um responsável técnico, acompanhe o Peter até o dentista; que 

seja emitido relatório psiquiátrico de Peter incluindo suas possíveis fugas. 

02-09-2010 Primeira manifestação do Ministério Público (MP). Surge após denúncia de maus 

tratos feita pela mãe, acusando o hospital psiquiátrico em que Peter se encontra. A 

equipe do Hospital Psiquiátrico procurou o MP, espontaneamente, e foi feita 

reunião e entrega de relatórios e laudos. Partes do documento de manifestação 

anexadas: Relatam os referidos profissionais que Peter aguarda com ansiedade a 

sua alta, tem vontade de retornar para sua casa, inclusive empreendendo fugas 

(...) e sente-se prisioneiro no hospital e que o Estado não tem se omitido no seu 

tratamento e que entendem que a omissão é da mãe. 

MP solicita ao Juiz: que seja feito estudo social judicial para verificar a real 

necessidade familiar de Peter apontando se há necessidade de alguma assistência à 

mãe para que possa recebê-lo e saber lidar com o filho e o que mais possa ser 

relevante para o entendimento da situação fática. Ainda, sugere que Peter seja 

avaliado pelo médico perito judicial, que deverá esclarecer sobre a necessidade ou 

não de sua internação contínua. 

08-10-2010 Manifestação do juiz solicitando o estudo social, no prazo de 20 dias para entrega 

do laudo, conforme sugerido pelo Ministério Público. Prazo de mais dez dias após a 

entrega do relatório, para manifestação das partes e do Ministério Público. 

10-10-2010 Manifestação do advogado requerente reiterando o pedido do Ministério Público no 

que tange à necessidade de reavaliação de Peter a ser realizada pelo médico 

perito judicial. 

 O processo judicial fica nove meses sem nenhuma movimentação. 

01-07-2011 Entrada do laudo social no processo  

Observação: deveria ter sido anexado em 28 de outubro de 2010. 

13-07-2011 Manifestação do Ministério Público: dá ciência ao laudo social e diz que o mesmo é 

digno de acolhida. Solicita ao Juiz que peça ao CAPS que avalie Peter para que o 

mesmo não continue permanecendo indevidamente no hospital psiquiátrico. 

Pede que o CAPS indique o tratamento adequado do autor dentro de algumas 

possibilidades que sugere: “do hospital psiquiátrico para outro hospital 

psiquiátrico; ou a colocação em residência terapêutica, se seu estado de saúde 

mental assim permitir ou, ainda, tratamento ambulatorial no próprio CAPS e 

em ambas as indicações, a elaboração de detalhado relatório dos procedimentos 

que serão realizados, sua efetividade para a estabilização do quadro do autor, o 

atendimento ao grupo familiar do mesmo, a dispensação de medicamentos, 

atividades de terapia ocupacional, assistência psiquiátrica e psicológica e formas de 

manter o tratamento constante e, sobretudo, eficaz”. 

20-07-2011 Manifestação do juiz (que substitui o que concedera a liminar) dando prazo de cinco 

dias para manifestação do CAPS sobre o colocado pelo Ministério Público. 

19-08-2011 Primeira manifestação do CAPS no processo: “Em resposta à solicitação 

informamos que em reunião do colegiado de saúde mental, realizada em 18 de 

agosto do ano corrente, após avaliação e análise do caso, concluímos que o 

paciente em questão poderá beneficiar-se do tratamento extra ambulatorial. 

Sugerimos que ele seja acolhido em caráter experimental em uma Residência 

Terapêutica e que seja construído um projeto terapêutico individual, visto tratar-se 

de paciente com perfil diferente dos atuais moradores, o que demandará um 

esforço em rede para melhor atende-lo. Na oportunidade esclarecemos que no 

momento não dispomos de vaga em residência terapêutica e sugerimos a 

permanência do paciente no hospital psiquiátrico até o surgimento da vaga, 

quando comunicaremos oficialmente para que seja efetuada a transferência do 

mesmo”. Anexa relatório da avaliação da equipe do CAPS. 

19-09-2011 Manifestação do advogado requerente: “Ciente da juntada dos documentos. Os 

referidos documentos noticiam a possibilidade de inclusão do paciente em 

‘residência terapêutica’. Contudo, o projeto supramencionado proíbe a inclusão 

de pacientes que possuem família, ou seja, o caso de Peter. Ademais, não restou 
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comprovada nos autos que tenha cessado a periculosidade. Ante a todo exposto, 

requer que seja mantida a presente internação e, caso necessário, que o paciente 

seja submetido a uma nova avaliação pelo perito judicial, evitando-se a 

interrupção do tratamento”. 

01-12-2011 Manifestação da Promotoria: “Ciente da juntada aos autos da avaliação feita pela 

equipe interdisciplinar do CAPS, dando conta de que o requerente poderá 

beneficiar-se de tratamento ambulatorial, podendo ser acolhido em caráter 

experimental em uma residência terapêutica. Cotejando com o pedido do advogado 

no sentido de uma reavaliação do paciente por perito judicial acerca da cessação 

de sua periculosidade, o Ministério Público não vê óbice”. 

 O processo fica 6 meses sem movimentação. 

09-05-2012 Manifestação da advogada que representa o CAPS: Contesta a internação 

compulsória; Fala sobre a “responsabilidade da curadora” citando o estudo social 

e outros documentos que afirmam que ela “deixa de cumprir as obrigações 

assumidas de alguém que é curador e cita que, antes de ser curadora, é mãe e, 

enquanto tal, “não cumpre as obrigações derivadas do vínculo entre mãe e filho, 

deveres supra legais, anteriores à noção de direito positivado e inscritos na 

consciência humana”. “a autora busca afasta-se de seus deveres maternos 

transferindo-os ao ente público”. “o melhor tratamento que o autos pode receber é 

a afeição dos seus e não o afastamento do lar”; “assim sendo, por dever natural e 

constitucionalmente reconhecido cabe aos pais, por primeiro, zelar pela saúde dos 

filhos”. Sobre “a internação e a assistência no CAPS”, contextualiza o campo da 

saúde mental e a mudança de direção de tratamento afirmando o caráter de 

exclusão dos modos de cuidados anteriores, propõe o tratamento substitutivo à 

internação que, por sua vez, deverá se dar enquanto “medida excepcionalíssima”; 

“o CAPS proporciona espaço em que o paciente, como é o caso do autor, participa 

de atividades todos os dias úteis durante todo o dia e retorna para o lar ao final da 

tarde. Esse trabalho de indizível importância recupera a capacidade cognitiva dos 

pacientes e os insere sobremodo na dinâmica social, além de medicá-los 

suficientemente”. “Não se pode voltar às medidas de outrora em que aqueles que 

tivessem o mínimo de inadequação social eram retirados do convívio social e 

reclusos longe dos olhos da sociedade e de seus familiares”.  

Solicita ao juiz: a extinção da ação e a desinternação de Peter. 

18-05-2012 Manifestação do advogado requerente contestando a manifestação do advogado que 

representa o CAPS, retomando o diagnóstico de Peter, bem como solicitando que 

o paciente seja avaliado por um perito judicial, para que este possa efetivamente 

avaliar a real situação do paciente acometido de patologia psiquiátrica. Diz que 

sendo periciado, “restará demonstrada a necessidade de permanência internado, 

uma vez que sua patologia não cessaria com o período de internação naquele 

nosocômio”. Sobre o tratamento no CAPS, utiliza as evoluções de prontuário que 

corroboram ‘doença’, ‘comportamento inadequado’ (‘agressividade’, ‘fugas’) e 

“resistência à submissão do tratamento terapêutico” para dizer da insuficiência 

dos recursos extra hospitalares”. Ainda, argumenta que “o fato de o paciente ficar 

durante o dia no CAPS e à noite voltar para sua residência, demonstra-se inviável, 

pois este não adere ao tratamento e à noite estará à solta para voltar a praticar 

atos que não condizem com os padrões de normalidade”. Solicita, assim, a 

permanência da medida de internação compulsória,  e que seja deferida pelo juiz 

a necessidade da prova pericial. 

28-05-2012 Manifestação do juiz: “tendo em vista minha remoção para outra comarca, devolvo 

os autos à Secretaria, faça-se o presente feito concluso para despacho/decisão 

oportunamente”. 

27-08-2012 Manifestação do Ministério Público – “opina o Ministério Público que se proceda à 

intimação das partes para especificarem as provas que entendem necessárias para 

o deslinde da demanda”. 

11-10-2012 Manifestação do juiz que passa a assumir o caso: intima para “realização da prova 

pericial” o médico psiquiatra proprietário da Clínica que fora pleiteada na petição 

inicial para que ele realize a perícia. Solicita que caso ele aceite que apresente ao 

Juízo a proposta de honorários no prazo de dez dias. Ainda, pede que as partes 

indiquem “assistentes técnicos” e que formulem “quesitos” em cinco dias. Intima 

que o perito apresente o laudo em cartório no prazo de vinte dias. Os assistentes 
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técnicos deverão oferecer seus pareceres no prazo de dez dias após apresentação do 

laudo. 

19-02-2013 Manifestação do advogado que representa o CAPS dando ciência à manifestação do 

juiz e anexando procuração que autoriza novos advogados do município a 

responderem pelo caso. 

11-03-2013 Manifestação do advogado requerente dando ciência à nomeação do perito, pedindo 

que seja indeferida a solicitação de ida para residência terapêutica “em razão 

do óbice existente com vínculo familiar” e “aguarda realização da presente perícia 

e o regular prosseguimento do feito”. 

17-04-2013 Apresentação de novo “estudo social” feito pela assistente social judicial: 

“realizamos estudo social para avaliação sociofamiliar do caso em questão e 

utilizamos os seguintes procedimentos técnicos – visita institucional hospital 

psiquiátrico e reunião com o enfermeiro e referência técnica do usuário; entrevista 

com a mãe do requerente e com o padrasto do requerente. “Obtivemos informações 

que tem sido feito um trabalho objetivando maior aproximação entre ele e seus 

familiares através de visitas domiciliares previamente agendadas. Assim sendo, tem 

passado há mais de um ano algumas horas na casa de sua família, sempre 

acompanhado por um profissional de enfermagem. Tais visitas acontecem mais ou 

menos de 45 em 45 dias, só não acontecendo com mais frequência devido às 

alegações maternas de que não pode ficar em casa com o filho porque trabalha 

fora. A referência técnica esclarece que durante as referidas visitas o requerente 

demonstra se sentir bem junto à família e até o momento não houve intercorrências. 

O técnico informa que a mãe tem demonstrado mais carinho pelo filho, visita-o 

mais amiúde, às vezes trazendo marmitex que ele aprecia e deixando dinheiro para 

lanches no trailer próximo à instituição. A referência técnica do requerente 

considera que devido ao transtorno mental apresentado, o requerente não pode 

sair sozinho, necessitando de mais cuidados e atenção, o que não impossibilita de 

um convívio extra-hospitalar. Entretanto, como é percebida a rejeição materna 

para sua inserção familiar, o enfermeiro e referência técnica entendem que seu 

encaminhamento para uma residência terapêutica será benéfico, haja vista que ele 

terá acompanhamento diário de um cuidador, assistência médica, atividades 

terapêuticas e convívio com a comunidade.  Sugere que seja feito um período de 

adaptação, onde a autorização para internação fique em aberto e somente após a 

adaptação, a alta seja efetivada. Informa que o requerente não tem comorbidade 

clínica, apenas psiquiátrica e que no momento, as fugas estão menos frequentes. 

Entrevistada individualmente, a mãe ratifica as informações de que o filho fica 

tranquilo durante as visitas domiciliares e considera que esse comportamento se 

deve à presença do enfermeiro. Espontaneamente informa que ele não pode voltar 

para casa porque não tem como acompanhá-lo porque trabalha como faxineira. 

Destaca que o outro filho tem lhe dado muito trabalho porque faz uso imoderado 

de bebidas alcoólicas. Teme que o requerente e o irmão se desentendam e que os 

problemas se agravem. Além disso, acha que ele continuará fugindo e ficará 

expostos a riscos como quando ia para a beira do rio ou para oficina próxima da 

casa e quebrava espelhos dos veículos. Informada sobre a proposta da residência 

terapêutica, logo pergunta: mas aí ele não vai pra casa não, né?, denotando sua 

rejeição para receber o filho. Devidamente esclarecida quanto a essa alternativa 

de moradia, concorda com a proposta do CAPS e do hospital psiquiátrico. Também 

não se opõe em repassar o benefício de prestação continuada para a sua 

manutenção. Manifesta preocupação com o comportamento do filho, temendo que 

suas fugas possam se intensificar. O padrasto também concorda que o enteado 

seja encaminhado para uma residência terapêutica, mas ressalta que não assume 

quaisquer responsabilidades em caso de fugas e outros problemas. Diante dos 

dados coletados observamos que a mãe continua demonstrando uma indisposição 

interna para não recebê-lo em casa e certa dificuldade em lidar com sua 

problemática, conforme já exarado em estudo social anterior. Entendemos que a 

alternativa apresentada pela equipe que o assiste e corroborada pelo CAPS e pela 

coordenação de saúde mental responde às necessidades do requerente que tem 

direito à reinserção social, apesar do transtorno mental que apresenta. Conforme 

já noticiado pela equipe do hospital psiquiátrico “a permanência do paciente em 

ambiente hospitalar, além do tempo necessário para a sua estabilização, gera 
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cronificação e isolamento do sujeito, além de acarretar piora do sofrimento 

psíquico, interferindo negativamente no tratamento”. Nesse contexto, do ponto de 

vista do Serviço Social, nada caracterizamos que signifique impedimento ao 

encaminhamento para uma residência terapêutica. Sugerimos que continue sendo 

estimulada uma maior aproximação entre ele e sua família, com visitas periódicas 

conforme já vem acontecendo, objetivando sua reinserção familiar. Importante que 

já fique definido com a mãe que o dinheiro do BPC deverá ser revertido em 

benefício do requerente e, consequentemente todo o importe deverá ser 

encaminhado ao técnico responsável pela referida residência”. 

06-06- 2013 Manifestação do Ministério Público: dá ciência ao estudo social, pede que o perito 

indicado em 11 de outubro de 2012 seja intimado para que decida se aceita fazer a 

perícia. 

12-09-2013 Manifestação do Juiz aceitando o pedido do Ministério Público acerca da intimação 

do perito. 

14-01-2014 Manifestação do advogado requerente – “Ciente do estudo social. Insta mencionar, 

que no referido Estudo, foi apenas ventilado que as fugas diminuíram, contudo, 

mesmo sob vigilância, estas continuam acontecendo. Outro ponto que merece 

relevância é o fato de impedimento de transferência para residência terapêutica, 

uma vez que o paciente possui família. Por fim, aguardo a perícia a ser realizada 

no paciente”. 

07-04-2014 Manifestação do Juiz: “Intime-se o perito nomeado em 11 de outubro de 2012 

para dizer se aceita o encargo da perícia”. 

01-09-2014 Manifestação do Médico Perito proprietário da Clínica particular indicada na inicial 

para que Peter fosse internado: “não posso ser perito por ser aposentado da 

Prefeitura Municipal por tempo de serviço”. 

11-02-2015 Manifestação do Juiz: “conforme se denota nos vários feitos em curso nesta Vara e 

em outras, tratando-se de litigiosidade, inexiste possibilidade de perito para 

realizar o trabalho pericial. No caso em voga, verifica-se a olhos desnudos (?) a 

real situação do paciente retratada nos vários informes e documentos, 

incorrendo, ao meu ver, a necessidade de prova pericial para corroborar o que já 

se encontra neles retratado. Assim, abre-se vista para os memoriais, pelo prazo 

sucessivo de quinze dias, após vistas do Ministério Público e partes”. 

24-02-2015 Manifestação do advogado requerente apresentando todo o histórico cronológico do 

processo. 

04-03-2015 Manifestação do advogado representante do CAPS apresentando todo o histórico 

cronológico do processo. 

12-06-2015 Manifestação do Ministério Público: solicita ao juiz que designe audiência que 

conte com a presença das partes, dos advogados das mesmas, dos subscritores dos 

laudos recebidos dohospital psiquiátrico, do presidente da APAE, para “chegar a 

um denominador comum quanto à possibilidade de alta hospitalar do Autor e sua 

reinserção ao meio sócio-familiar a que pertence, sem coloca-lo bem como as 

outras pessoas, em situação de risco, garantindo-lhe a assistência da qual 

necessita”. Anexa relatórios datados de 28 de maio de 2015: 1º assinado pelo 

médico psiquiatra, pelo enfermeiro que é técnico de referência e pelo 

coordenador do hospital psiquiátrico:“Trata-se de Peter, 30 anos, internado 

nesta hospital psiquiátrico, desde 29-08-2009, por ordem judicial, com diagnóstico 

principal de F71.1 (Retardo mental moderado com comprometimento significativo 

do comportamento requerendo atenção ou tratamento). Apresenta déficit cognitivo, 

contato verbal restrito, atitude pueril e infantilizada, ausência de critica de sua 

comorbidade, passa a maior parte do dia ouvindo músicas em seu radinho e gosta 

de ficar junto à equipe de enfermagem colaborando em pequenas atividades 

quando solicitado, ausência de agressividade, exceto em caso de revide após ser 

agredido. O Projeto Terapêutico Singular desenvolvido durante a internação do 

paciente, tem os seguintes objetivos: melhorar o contato interpessoal, trabalhar a 

assimilação de regras e limites, maior envolvimento em atividades ocupacionais, 

estimular o auto-cuidado, estimular outros interesses e atividades que não 

estejam ligadas a automóveis e uso de objetos alheios, incentivar o 

desenvolvimento de habilidades para atividades de vida diária e visitas 

domiciliares regulares. Esclarecemos que esse hospital psiquiátrico atende 
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pessoas portadoras de transtornos mentais, incluindo pessoas com problemas 

psíquicos decorrentes de uso de substâncias psicoativas e tem como proposta 

assistencial a estabilização ou melhora do quadro e reinserção social do paciente 

no seu contexto sócio-familiar de maneira mais breve. Após a alta o paciente é 

encaminhando para continuidade do tratamento em regime extra-hospitalar na 

rede assistencial do município de origem. No momento atual o paciente apresenta 

bom comportamento, faz frequentes visitas domiciliares que são agendadas com 

sua mãe e atualmente com raras tentativas de evasão da unidade, o que no 

passado recente era frequente, já tendo conseguido algumas vezes subir no 

telhado da unidade com alto risco de queda. O usuário manifesta o desejo de 

voltar para casa onde mora sua mãe e seu padrasto. De forma consensual, a 

equipe avalia que o paciente encontra-se em condições de alta hospitalar e solicita 

sua desinternação judicial já que não existe mais indicação para mantê-lo 

internado nesta unidade que já se estende desde o ano de 2009, sendo indicado a 

volta ao convívio familiar coma continuidade do tratamento a nível ambulatorial, 

sendo o mesmo acompanhado pelos serviços substitutivos à internação como o 

CAPS, NASF e/ou APAE que promovam a oferta de atividades sócio-educativas, 

terapêuticas e convívio na sociedade. Já foi solicitado à APAE avaliação de seu 

perfil para possível acompanhamento em caso de liberação judicial para 

desinternação do mesmo, até o momento sem resposta”. 

2º relatório, assinado pela médica clínica do Hospital Psiquiátrico: “O Sr. Peter 

vem sendo acompanhado pela Clínica Médica durante o longo período de 

internação nesta unidade. Na qualidade de médica clínica ressalto o risco da 

exposição do mesmo neste setor a diferentes infecções, uma vez que o ambiente 

fechado e o contato permanente com diversos usuários portadores de diferentes 

patologias, muita das quais desconhecidas no ato da internação ou que apresentam 

diagnóstico tardio,representam fonte de infecção para referido paciente. Ressalto 

ainda a exposição permanente a assédio sexual de usuários em crise, acarretando 

risco de contrair DST, uma vez que o mesmo não apresenta crítica suficiente sobre 

tal situação. Portanto, no concernente ao aspecto clínico, acredito ser totalmente 

inadequada a continuidade da internação prolongada do mesmo em unidade de 

agudos”. 
16-06-2015 Manifestação do Juiz: “Vislumbrando a possibilidade de acordo e ante a cota 

ministerial, designo audiência de conciliação para o dia 02 de julho de 2015. 

Intime-se nos termos requeridos pelo Ministério Público”. 

02-07-2015 Anexado o termo de audiência de conciliação que contou com a presença do juiz e 

sua assessora, a mãe de Peter e seu advogado, um representante do município e o 

advogado representando o CAPS e o promotor. Não houve conciliação e fora 

designada nova data para reunião, dia 07-07, “para criação de cronograma de 

tratamento para o paciente, devendo apresentar o resultado do trabalho ou das 

propostas endereçadas a este Juízo dentro de 30 dias”. 

07-07-2015 Relatório Intersetorial anexado aos autos pelo ofício do procurador do hospital 

psiquiátrico: “Aos sete dias do mês de julho reuniram-se representantes das 

entidades CREAS, CRAS, APAE, com advogado, escola especial, Município – 

Residência Terapêutica e CAPS com advogado, Hospital Psiquiátrico (composto 

por equipe multiprofissional – psicólogo, enfermeiro e médico psiquiatra), 

familiares com seus advogados, com intuito de definir Projeto Terapêutico Singular 

concluindo os profissionais citados (posicionamento contrário dos familiares) pela 

desinternação do paciente, o que foi obtido com base nas ponderações seguintes: 

1) para que haja a manutenção do quadro estável em que se encontra, 

recomenda-se a reinserção gradativa na família e comunidade, com visitas 

programadas no domicílio e dispositivos da rede de atenção psicossocial – 

CAPS,dispositivos de Convivência e CRAS, com retorno para o hospital 

psiquiátrico , com orientações e acompanhamento da equipe técnica, processo que 

se dará por período mínimo de 01 mês, com emissão de laudo técnico da equipe 

assistencial concluindo pela saída de alta hospitalar. Em tal reinserção deve haver 

a participação efetiva da genitora e/ou cuidador contratado pela família, com os 

recursos do benefício de prestação continuada da LOAS que o paciente recebe, 

durante as visitas programadas ao domicílio e dispositivos da rede. 2) em reforço 

aos estudos sociais produzidos no transcurso do processo e criando um 
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cronograma de tratamento para o paciente, sugeriu-se ainda atendimento familiar 

pela equipe do CREAS e CRAS para fortalecimento de vínculo. 3) em corroboração 

à inexistência de indicação técnica para manter a internação psiquiátrica, os 

representantes do município, ofereceram todos os dispositivos da rede de atenção 

psicossocial para acompanhamento em pelo menos meio período, pós alta, 

visando a continuidade da higidez do quadro atual e otimização das habilidades 

de vida diária, prática e sociais. 4) Em que pese inexistir no processo judicial, 

perícia técnica, a qual foi entendida desnecessária diante dos elementos técnicos 

até então colhidos, aproveita esta Comissão que foi reunida para tentar definir um 

cronograma de tratamento, em reiterar a necessidade de que haja a manutenção 

de um cuidador, pelo menos em meio período, o que poderia ser custeado com o 

benefício que o paciente recebe”. 

23-07-2015 Manifestação do advogado requerente: “Chama à ordem”, apontando a 

“necessidade de realização de perícia especializada”, colocando que a mesma é 

“imprescindível” e deve ser “realizada por psiquiatra” para que não sejam gerados 

“prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, para o paciente, ou até mesmo, 

para a sociedade”. Solicita a “paralisação processual para encaminhamento do 

feito a um psiquiatra para que este possa realizar a perícia judicial no paciente”. 

13-08-2015 Manifestação do Juiz: solicita ao advogado representando do CAPS que veja o 

relatório e a manifestação do advogado que representa Peter e solicita manifestação 

do Ministério Público. 

 O processo fica 5 meses sem movimentação. 

14-01-2016 Manifestação do Ministério Público solicitando que seja realizada a perícia médica 

especializada, como requerido na petição do advogado requerente, desde que tal 

perícia seja realizada à custa do próprio autor, já que não deseja ser periciado por 

profissional do município ou do estado de Minas Gerais, tudo isso em prazo a ser 

fixado por esse juízo, para que se evite a procrastinação deste feito. 

19-02-2016 Manifestação do Juiz: indica um perito médico psiquiatra para que realize, se 

aceitar, a perícia médica psiquiátrica de Peter. 

29-06-2016 Manifestação do médico psiquiatra perito indicado: “solicito dispensa da nomeação 

pois faço parte do quadro de médicos do hospital psiquiátrico, sendo colega de 

trabalho de possíveis partes envolvidas nas questões de que trata o presente 

processo”. 

04-08-2016 Manifestação do Juiz: indica outro perito médico psiquiatra, residente noutro 

município, para realização da perícia. 

03-08-2016 Manifestação do advogado representante do CAPS: informa os vários documentos 

que comprovam que Peter não precisa estar internado e pede “a imediata 

intimação do digno representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

para que este opine quanto à gravidade da situação na perduração indefinida 

deste indevido cárcere que se prolonga desarrazoadamente e de forma desumana, 

no que pede a tomada de providencias para desinterná-lo, o que seria, segundo o 

entendimento técnico a melhor medida para o cidadão dentre as sugeridas que 

visam de forma uníssona a desinternação, devendo em decorrência ser tratado 

desinternado e inserido em oficinas no CAPS e/ou ainda encaminhado para casas 

terapêuticas”. 

19-12-2016 Manifestação do Ministério Público, com relatório anexo: “Há que se observar que 

tanto a equipe do Hospital Psiquiátrico quando o próprio Serviço Social Judicial já 

apontam, há muito, a inconveniência de se manter Peter internado vez que 

hospital psiquiátrico é destinado a pacientes em crise. E que, ante às dificuldades 

da mãe em aceita-lo consigo, o mais indicado é sua colocação em residência 

terapêutica, na qual terá o necessário acompanhamento, viverá às expensas de 

seu próprio benefício social e poderá se inserir socialmente, e é neste sentido que 

deverá opinar este Órgão de Execução, posto que não se encontra razoável manter 

um ser humano, indefinidamente, constrito em um nosocômio, ferindo de morte 

toda sua existência, quando poderá viver saudavelmente em outro local que 

também lhe preste assistência”. 

Relatório assinado por referências técnicas, médico residente, médico psiquiatra, 

coordenador da Unidade Hospitalar e Diretor Hospital Psiquiátrico, coordenação do 

CAPS III, coordenação de Saúde Mental e Coordenação dos Serviços Residenciais 
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Terapêuticos: “Em 18 de agosto de 2009 a juíza da Comarca concedeu liminar e 

determinou o CAPS Municipal internação hospitalar de Peter em um prazo de 

cinco dias. Segundo o laudo, Peter é portador de transtorno de personalidade e 

conduta, tendo ainda, personalidade agressiva, relata que o autor já agrediu sua 

mãe e se recusa a tomar os medicamentos necessários para controle da sua doença, 

‘tem a necessidade de ser internado por tempo indeterminado, devido ao estado de 

constante de compensação de sua patologia, já diagnosticada no laudo anterior”. 

Em 28 de agosto de 2009, o CAPS Municipal encaminha Peter para internação no 

hospital psiquiátrico, a história clínica se resume em ‘Retardo mental grave com 

risco de evasão, apresenta ferimento em fase cicatricial no 1 quirodáctilo direito. 

Internação por ordem judicial’. Em uso de Diazepan 10 (1 1 1), Neozine (1 1 1) e 

Ácido Valpróico(1 1 1). Desde agosto de 2009, Peter segue internado no Hospital 

Psiquiátrico. Durante esses sete anos de internação vem sendo observada grande 

mudança no comportamento do mesmo. Nos primeiros anos de internação com 

grande dificuldade para conviver, muitas vezes apresentando agressividade. A 

equipe estruturou um projeto de reabilitação psicossocial para Peter, onde foi 

proposto atividades ocupacionais, atendimento de profissionais da psicologia, 

enfermagem, terapia ocupacional e medicina. A partir dos acompanhamentos, o 

mesmo foi aprendendo os limites necessários para uma convivência pacífica, 

antes mexia em objetos de outras pessoas, irritava os colegas, tentava fugir, hoje 

respeita e compreende o que é seu e o que é do outro, tem bom relacionamento 

com a equipe, sendo tratado afetuosamente por todos, circula acompanhado nos 

espaços públicos sem apresentar alterações. Ressaltando que mesmo vivendo em 

um espaço fechado, onde pessoas em crise são internadas, onde a cada curto 

espaço de tempo mudam as pessoas que convivem no espaço de internação, tem 

demonstrado grande capacidade de adaptação e não apresenta alteração. 

Atualmente Peter também tem respondido muito bem à medicação prescrita. 

Desde o mês de junho a instituição designou uma profissional específica para fazer 

um trabalho com Peter com o objetivo de desinstitucionalização, tendo em vista a 

não necessidade de permanência em regime de internação. A profissional fez 

análise do prontuário; conversou com os profissionais da unidade e vem fazendo 

acompanhamento terapêutico com Peter, levando-o para passear, para frequentar 

espaços públicos como oficina mecânica, lanchonete, biblioteca, etc. a profissional 

relata que Peter está sempre tranquilo, apresentando interesse pela natureza, por 

carros, convivendo bem com as pessoas, inclusive apresentando grande melhora na 

fala. Segundo a profissional, Peter vem colocando sobre a tristeza que é viver 

internado, que tem muita vontade de sair, inclusive pedindo para ir morar em 

residência terapêutica. A profissional buscou contato com a mãe, a mesma relatou 

sobre a história de Peter e as dificuldades que passou, foi colocado sobre as 

mudanças apresentadas. No segundo encontro, a mãe veio com o padrasto, eles 

colocaram sobre as dificuldades que enfrentaram e os medos que têm quando 

Peter está em casa. Após longa conversa, ficou acertada as idas de Peter em casa, 

o mesmo passaria o dia e ficaria sem acompanhamento da enfermagem. Peter 

visitou a família por duas vezes, sem alteração. No mês de setembro, ao retornar de 

férias, a profissional convidou a mãe de Peter para conversar, a mesma veio 

acompanhada do marido, padrasto de Peter. Nesta conversa desde o início foi 

observada grande resistência da mãe e de seu marido a respeito do possível 

retorno de Peter para casa, dizendo que ele quebraria tudo. Na conversa foi 

explicado exaustivamente que ele está mudado, que sete anos internado foram 

suficientes para recuperá-lo, que ele está cansado de viver em local fechado, sem 

direito à liberdade. A profissional também colocou que todos nós às vezes temos 

alteração do comportamento por diversos motivos e que com Peter não é diferente 

e que todas as vezes que ocorreu no último ano alguma alteração de 

comportamento é algo totalmente passível a qualquer ser humano, 

principalmente vivendo em regime de internação em espaço fechado. A mãe e o 

padrasto falaram que é o juiz quem decide e que deveríamos conversar com o 

advogado deles. Foi colocado pela profissional que tínhamos conhecimento dos 

tramites, mas que estávamos buscando trabalhar os problemas com o retorno dele 

para a casa, como por exemplo, dificuldade de convivência com o irmão. Tendo em 

vista a grande resistência dos familiares, a profissional colocou que existia a 



78 
 

 
 

possibilidade de Peter ser aceito para morar em residência terapêutica, assim ele 

teria acompanhamento mais próximo do serviço de saúde mental. Foi colocado 

para os familiares que o beneficio que Peter recebe e que fica com sua mãe, 

deveria seguir com ele para residência terapêutica. Durante a conversa, a 

profissional observou que os pais não tem interesse de Peter nem na própria casa, 

nem em residência terapêutica, preferem o mesmo sob custódia do hospital 

psiquiátrico, recebendo visitas e telefonemas da mãe. A equipe que vem prestando 

cuidados a Peter tem feito trabalho sério, o mesmo apresenta total condição de 

alta, devendo o mesmo continuar seu tratamento em regime ambulatorial. Tendo 

em vista o impasse em que a equipe se encontra frente a tal situação, a profissional 

e o coordenador da unidade hospitalar de internação onde Peter se encontra, 

procuraram a coordenação municipal de saúde mental para reunião. A reunião 

contou também com as presenças da coordenação de saúde mental do município, a 

coordenação das residências terapêuticas e a coordenação do CAPS. Nesta 

reunião, foi exposta a situação de Peter e solicitada vaga em residência 

terapêutica e acompanhamento do CAPS.A equipe acordou sobre a possibilidade 

da permanência dele em Residência Terapêutica e acredita que o trabalho de 

adaptação deveria ser iniciado. Foi colocado que levaríamos este pedido ao juiz 

para que seja autorizado o processo. Gostaríamos de solicitar ao exmo. Juiz que o 

processo seja iniciado e que os familiares de Peter se comprometam a não 

interferir no processo de adaptação. Sem mais para o momento, estamos à 

disposição para maiores esclarecimentos se necessário”. 

06-02-2017 Manifestação do advogado requerente sobre o relatório juntado pelo Ministério 

Público: “Primeiramente o peticionário requer o máximo de cautela em qualquer 

atitude a ser providenciada em face do curatelado. Inúmeras foram as tentativas 

de alta, inclusive com juntada de relatórios. Contudo, por inúmeras vezes foi 

requerido pelo autor a necessidade de perícia. Somente após avaliação de um 

PERITO JUDICIAL
20

, especializado em PSIQUIATRIA,  para informar a 

evolução do quadro, a possibilidade de convívio do paciente no ambiente extra 

hospitalar e, principalmente, no ambiente sócio-familiar, e, condições de alta ou 

não.  Destarte, somente após a realização desta perícia, já requerida anteriormente 

(fl. 383/387; 468/478; 496; 542/546, etc), para a real efetivação de qualquer ato. 

Vale lembrar que estamos diante da ‘vida do curatelado’”. 

16-02-2017 Manifestação do juiz intimando o advogado representante do CAPS sobre o parecer 

do Ministério Público, assim como os documentos anexados por referida 

promotoria. 

20-06-2017 Manifestação do advogado representante do CAPS: “O ilustre representante do 

Ministério Público posicionou-se em idêntico sentido ao já externado pelo 

Município e pelos órgãos público instados, entendendo: ‘(...) que não se mostra 

razoável manter um ser humano, indefinidamente conscrito em um nosocômio, 

ferindo de morte toda sua existência, quando poderá viver saudavelmente em 

outro local que também lhe preste assistência. Por diversas ocasiões o Município 

externou sua preocupação com o desenvolvimento do requerente, bem como com 

a evolução do seu tratamento. A convivência com paciente que se encontram 

situação de crise certamente significa um obstáculo à sua plena progressão. Para 

além das questões afetas à evolução do quadro clínico do paciente, a internação 

injustificada de longo prazo ofende qualquer concepção de dignidade humana, 

retirando do requerente a possibilidade de integrar-se à sociedade. Revela, a certa 

maneira, um mecanismo de segregação social,separando o que é 

convencionalmente agradável daquilo que não observa os padrões esperados.  A 

desinternação do requerente é, pois, medida que satisfaz não apenas aos aspectos 

clínicos, mas também sociais e jurídicos, permitindo-lhe a plena realização de sua 

condição humana e vida com dignidade. Nesse sentido, insta destacar a urgência 

da medida, notadamente tendo em vista que, consoante documento expedido por 

profissional do Centro de Atenção Psicossocial do Município (anexo), há, no 

momento, vaga disponível para o requerente em Residência Terapêutica. Há que 

se frisar que maiores delongas para a apreciação do feito terão como inevitável 

                                                           
20

 As letras formatadas em caixa alta estão mantidas conforme configuradas no teor dos autos processuais. 
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consequência a perda da vaga, acarretando prejuízos sem precedentes para o 

paciente. Diante disto, requer especial atenção quanto a este fato, pugnando para o 

julgamento antecipado do feito. Nestes termos, pede deferimento”. 

Ofício do CAPS III anexo à manifestação do advogado, assinado pela psicóloga 

referência técnica do dispositivo: “Sirvo-me deste para prestar informações acerca 

do caso de Peter. Destaco, primeiramente, que as equipes do Centro de Atenção 

Psicossocial – CAPS, da Residência Terapêutica e do hospital psiquiátrico têm 

realizado acompanhamento conjunto a Peter, buscando, nesse sentido, ampliar as 

redes de suporte oferecidas a ele, além de estabelecer novos vínculos. Ressalto 

ainda que há, no momento, vaga na Residência Terapêutica disponível para Peter 

e, desse modo, as equipes tem trabalhado com essa perspectiva”. 

05-07-2017  Manifestação do Ministério Público: Reitera o já colocado noutra manifestação: 

“Há que se observar que tanto o hospital psiquiátrico quanto o próprio Serviço 

Social já apontam, há muito, a inconveniência de se manter Peter internado, vez 

que o hospital é destinado a pacientes em crise. E que, ante às dificuldades da mãe 

em aceita-lo consigo, o mais indicado é sua colocação em ‘residência terapêutica’, 

no qual terá o necessário acompanhamento, viverá às expensas de seu próprio 

benefício social (LOAS) e poderá se inserir socialmente. E é nesse sentido que 

deverá opinar este Órgão de Execução, posto que não se mostra razoável manter 

um ser humano, indefinidamente, constrito em um nosocômio, ferindo de morte 

toda sua existência, quando poderá viver saudavelmente em outro local que 

também lhe preste assistência” e continua “Todavia, insiste o Autor na realização 

da perícia especializada que entende necessária o que, salvo melhor juízo, a esta 

altura e diante de tantas informações contidas nestes autos, seria perfeitamente 

dispensável, até porque estando em residência terapêutica desfrutará de 

assistência médica e de enfermagem.  Caso Vossa Excelência entenda por bem 

acatar o pedido de perícia, com a indagação formulada pelo próprio autor, in 

verbis: ‘para informar a evolução do quadro, a possibilidade de convívio do 

paciente no ambiente extra hospitalar, e, principalmente no ambiente sócio 

familiar, e, condições de alta ou não’, sugere-se que a nomeação recaia sobre 

dois médicos psiquiatras que prestem serviços ao CAPS que, após tomado o 

compromisso de praxe, respondam pormenorizadamente à questão acima. Requer, 

ainda, que neste caso Vossa Excelência determine prazo exíguo para realização da 

perícia, de modo a permitir, o mais rapidamente possível, o julgamento desta ação, 

definindo-se a situação do requerente que, ‘data máxima vênia’, está entre um 

duelo: de um lado, sua mãe com intenções de mantê-lo intenado e, de outro, a o 

Hospital Psiquiátrico que pugna pela alta hospitalar e inserção em residência 

terapêutica com a finalidade de inseri-lo socialmente”. 

2018 PETER CONTINUA INTERNADO COMPULSORIAMENTE 

 

 

5.2. Maria Eterna 

Data Descrição das Fases do Processo Judicial de Maria Eterna 

14-12-2009 Ajuizamento da ação judicial movida pelo advogado requerente
21

 contra o CAPS, 

solicitando a internação compulsória por tempo indeterminado a pedido do pai de 

Maria Eterna.  

16-12-2009 Manifestação do Juiz sobre o pedido de liminar para a internação compulsória: 

solicita que o CAPS se manifeste em 72 horas, sem concessão de liminar. 

27-01-2010 Advogado que representa o CAPS se manifesta requerendo que a liminar de 

autorização da internação compulsória não seja deferida. Argumentos utilizados 

- a função do CAPS II, com base na portaria 336/2002: “CAPS é o responsável 

para determinar quais internações serão feitas e apresenta em seu quadro 

                                                           
21

Advogado requerente: advogado que representa Maria Eterna, a partir da demanda apresentada por Senhor 

Jesuíno, considerando o fato de que Maria Eterna é juridicamente interditado. Consideramos que a interdição 

jurídica reflete, no caso em tela, a interdição no campo das relações. 
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funcional profissionais habilitados para determinar quando um paciente precisa ou 

não precisa da internação”. Ainda, pontua que o laudo médico apresentado pelo 

advogado requerente fora feito com base em informações dadas pelo pai de 

Maria Eterna e não por ela mesma. Cita a lei 10216/01 e anexa relatório social 

elaborado por assistente social do CAPS para melhor argumentar: “A usuária em 

epígrafe reside zona rural com a composição familiar o pai, a mãe e o irmão, sendo 

que possui outros irmãos, tanto na mesma cidade quanto em outras. Nos 

acompanhamentos realizados com a usuária somente seu genitor comparece, 

mesmo já tendo sido solicitado o comparecimento da mãe. Vale ressaltar que a 

usuária em acompanhamento recebe benefício de prestação continuada tendo 

como tutor o seu genitor. A usuária vem ao CAPS a primeira vez acompanhada 

pelo seu genitor, o qual alega que aos vinte anos a filha era agressiva ‘agora fica 

nervosas e fala coisa que a gente não sabe o que é’ (sic). Ele ainda ressalta que a 

filha estava fazendo acompanhamento com médico psiquiatra por 

aproximadamente um ano e posteriormente com uma médica em seu município. No 

acolhimento realizado na data supracitada a avaliação realizada pelo médico e 

técnico de referência era de usuária orientada no tempo e no espaço e discurso de 

conteúdo místico-religiosos, em momento algum descrevem heteroagressividade. 

Segundo consta em prontuário, a usuária é portadora de CID 10-F20. Dessa forma 

a conduta proposta para o plano terapêutico individual (PTI) foi que a mesma 

retornasse para reavaliação.No seu retorno, acompanhada pelo pai, quando este 

afirma melhora significativa do quadro apresentado anteriormente com sono 

regular, menos angustiada e falando menos de perseguição. Para tanto, o PTI 

proposto pela equipe assistente foi encaminhá-la ao ambulatório de Saúde 

Mental. Um tempo depois a usuária em questão retorna ao CAPS acompanhada 

pelo pai sendo afirmado pelo mesmo que a filha estava sendo acompanhada por 

outro médico psiquiatra que optou pela internação tendo permanecido por trinta e 

dois dias e teve piora da conduta. Posteriormente, a usuária vem encaminhada pelo 

hospital psiquiátrico para avaliação e renovação de Autorização de Internação 

Hospitalar, tempo em que não foi renovada, pois considerou-se na internação não 

houve melhora do quadro, bem como sendo observado em prontuário daquele 

Hospital qualquer episódio de heteroagressividade. Com isso, a conduta indicada 

para a usuária foi CAPS II diário. Nesta data, o pai da usuária acompanha a filha 

sendo declarado pelo mesmo que percebeu melhora do humor dela, 

principalmente por ter recebido a visita das duas irmãs. Dessa forma, seguiu o 

acompanhamento sem intercorrência por um período. Em de março de 2009 

retorna ao CAPS acompanhada de seu genitor. Ele relata agressividade por parte 

da filha, bem como sono e alimentação não preservados. Através da conversa da 

usuária apresenta discurso confuso, de ordem religiosa. Assim, foi colocada em 

leito retaguarda (passa o dia no CAPS e pernoite no Hospital) permanecendo por 

04 dias, quando estabilizou as queixas apresentadas pelo pai. Mediante a situação 

apresentada, foi contactado a Secretária Municipal de Saúde de seu município 

através da coordenadora de lá e enfermeira, a fim de solicitar transporte para 

acompanhamento da usuária, bem como avisar sobre a alta. Assim procuramos 

saber sobre o convívio familiar da usuária em questão, sendo informado pelo 

grupo técnico que tal convivência é conflituosa em virtude do transtorno mental 

da usuária, principalmente com o pai, ressaltando que na maioria das vezes 

este“toma frente das coisas” assim deixando a mãe omissa.  A usuária em epígrafe 

seguiu o acompanhamento no CAPS diário sem alteração da conduta, participando 

de todas as oficinas propostas, tendo maior aderência na de jardinagem. No final 

do mês de março o pai da usuária solicita revisão de PTI de sua filha pela 

dificuldade de disponibilidade de transporte e estar cansativo para o mesmo já 

que a vinha acompanhando todos os dias. Assim,a conduta definida foi CAPS 

duas vezes por semana e em seguida por estabilização do quadro habitual o PTI 

foi redefinido que viria 01 vez por semana, assim até de outubro de 2009 sem 

qualquer alteração. No final de outubro desse mesmo ano, o pai da usuária 

comparece ao CAPS relatando que a filha vem rejeitando retornar à Instituição, 

assim sendo feito encaminhamento ao Posto de Saúde da Família zona rural para 

que a mesma continuasse a ter acompanhamento, bem como orientação realizada 

ao genitor da usuária caso houvesse alteração comparecesse ao CAPS. Em 



81 
 

 
 

janeiro deste ano o pai da usuária a traz com discurso de que em dezembro de 2009 

encaminhou a filha para o Hospital de Pronto Socorro de Juiz de Fora a fim de 

tentar interná-la. Ele afirma acreditar que ela esteja em uso incorreto da 

medicação, assim com a conduta definida foi leito retaguarda para adequação dos 

psicofármacos, sendo mantida e posteriormente proposto CAPS diário. Nessa data 

feito contato com a enfermeira do Programa Saúde da Família do município de 

origem e informado sobre a alta, bem como solicitado transporte para que a 

usuária pudesse dar continuidade ao tratamento em CAPS diário. O pai da 

usuária comparece ao CAPS e solicita guia de internação da filha alegando que a 

mesma não quis dormir em sua cama pelo fato do cobertor ser vermelho e 

posteriormente foi dormir no sofá. Para tanto foi explicado o tratamento 

destinado à usuária. Bem como proposto alternativas de CAPS diário e pernoitar 

na residência de um dos irmãos residentes no município de origem, uma vez que 

o conflito sempre se dá na residência atual. A partir da situação apresentada 

tomamos por base a Lei 10216 de 06/04/2001 Art 2º inciso II, VIII e IX, bem 

como Art.3º e a Lei 11.802 18/01/1995 Art. 1º e Art.2º. De acordo coma Linha-

Guia: A reforma psiquiátrica – um percurso em Minas aponta os diferentes tipos 

de esquizofrenia dentre eles a paranoide, cujo diagnóstico prescrito para a 

usuária. Tal esquizofrenia paranoide caracteriza-se pelo predomínio de sintomas 

positivos, bem como se caracteriza pala maior facilidade desses pacientes em 

constituir uma elaboração delirante costumam procurar e apresentar explicações 

mesmo bizarras e fragmentadas para as vozes, os pensamentos impostos, as 

vivências delirantes primárias, etc. Esses pacientes, sobretudo quando recebem os 

cuidados adequados,têm maior facilidade de recuperar-se entre uma crise e outra, 

assim como de preservar sua personalidade e vida social. Dessa forma, 

acreditamos que a usuária em questão tendo bom suporte familiar e vivendo em 

ambiente harmonioso tem plenas condições de continuar seu acompanhamento 

no CAPS, sendo que já foi possível perceber que em internações anteriores a 

usuária ora piorou os sintomas, ora não teve melhora do quadro, pelo contrário, 

de acordo com informações do responsável em fevereiro de 2009, houve melhora 

quando recebeu alta. Além disso, percebemos que não foram esgotadas todas as 

possibilidades extra hospitalares”. 

03-03-2010 Primeira Decisão Judicial indeferindo o pedido de liminar, após manifestação 

apresentada pelo CAPS: “A ausência de “provas inequívocas” que deveriam ser 

apresentadas pelos advogados/autores para justificar a necessidade de internação, 

uma vez que o documento apresentado baseou-se “tão só, em parecer técnico 

elaborado por profissional contratado pelos autores”. Ainda, a decisão judicial 

reitera as informações trazidas pelo CAPS, sobre a “não necessidade de internação 

de Maria Eterna, uma vez que seu quadro de saúde está controlado e a autora 

recebe todo tratamento necessário para sua doença”. Sobre a possibilidade de 

haver divergência entre laudos apresentados pelos advogados- autores e pela 

advogada do CAPS, coloca a possibilidade de estabelecimento de prova, 

principalmente pericial, que poderá demonstrar as necessidades de internação da 

autora.Assim, indefiro, por ora, o pedido de liminar [para internação]”. 

17-03-2010 Diante da decisão judicial o advogado requerente recorre em segunda instância. 

Isso significa que, diante da não concordância com a sentença do juiz de primeiro 

grau, o advogado pode recorrer – entrando com e petição (pedido, fundamentos do 

pedido) para que o caso seja julgado no Tribunal de Justiça. Então, se o processo foi 

encaminhado à segunda instância, quer dizer que houve recurso contra a decisão do 

juiz e, assim, o caso passa a ser examinado pelos desembargadores. 

24-03-2010 Decisão da desembargadora: decide que Maria Eterna seja internada em 

hospital psiquiátrico com base nos relatos de hiper-agressividade da paciente e no 

seguinte relatório médico psiquiátrico: “Relatório Psiquiátrico – Clínica de 

Investigação Psicossomática – A usuária já se internou na Casa de Saúde nas datas 

de 22-10-08 a 02-02-09, com quadro psiquiátrico compatível com diagnóstico: 

F20.0 +  Epilepsia. Atualmente, segundo o pai, a usuária vem apresentando crise de 

inquietação psicomotora, com agressividade heterodirigida contra seus familiares. 

Desde seus períodos de internação, vem apresentando quadros delirantes-

alucinatórios, ideação de conteúdo místico-religioso, com pensamento diminuído, 

com perda da volição e ? afetivos comprometidos. Apresenta má introjeção da 
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figura paterna. Necessita de internação em hospital psiquiátrico”. 
30-03-2010 Manifestação do Juiz de primeira instancia, mantém a decisão da 

desembargadora e solicita a internação compulsória de Maria Eterna. 

Dias depois e após manifestação do advogado requerente indicando que o CAPS 

não havia cumprido a ordem de internação compulsória, solicita que seja 

realizada imediatamente a internação compulsória sob pena de multa de 

quinhentos reais por dia, caso não cumpra a ordem. 

30-03-2010 Maria Eterna é internada compulsoriamente na Clínica Psiquiátrica Particular 

conveniada ao SUS. 

10-06-2010 Manifestação do Tribunal de Justiça (desembargadores) Confirmação da decisão da 

desembargadora relatora feita pelos demais desembargadores sobre o pedido de 

liminar, em segunda instância, para a internação compulsória, contendo 

ponderações acerca da internação compulsória: ressalta que a decisão de deferir 

a liminar foi com base no relatório médico firmado pelo especialista que indica 

necessidade de internação em Hospital Psiquiátrico, ressaltando que o relatório 

social, feito pelo CAPS “embora bem detalhado e bem fundamentado, não é capaz 

de refutar a necessidade de internação noticiada por psiquiatra, tendo em vista 

que tal documento não possui validade médica, vez que assinado por uma 

Assistente Social”. Pontua que a “necessidade de internação psiquiátrica se altera 

com o decorrer do tempo, segundo condições do paciente e resposta ao 

tratamento”. Diz que quando da decisão da internação compulsória estava evidente 

que a usuária oferecia “risco de dano à sua própria integridade e de seus 

familiares, em razão dos relatos de hiper-agressividade em decorrência da 

patologia”. Enfatiza, porém, que considerando que a ordem judicial foi atendida e a 

usuária encontra-se internada e, afirmando que “não podendo a paciente ficar 

internada indefinidamente”, solicita que seja “novamente examinada pelos 

médicos responsáveis, com a avaliação recente de seu estado psiquiátrico e 

apuração das alternativas de tratamento menos gravosas, visando à reinserção da 

autora ao convívio social”. Afirma que, a partir da emissão do relatório médico, a 

juíza da comarca os examinará e determinará providências cabíveis “liberando ou 

não a paciente”. Solicita também que seja, assim, registrada a necessidade de 

manter em “regime de internação, com consequente especificação do período de 

tratamento em regime fechado”. 
18-11-2010 Manifestação do advogado que representa o CAPS apresentando síntese do 

processo até o momento, argumenta pela desinternação, anexa a decisão em 

segunda instância e relatório médico feito pelo médico do CAPS a partir de 

entrevista quando deste período da internação compulsória. 

Relatório Médico Psiquiátrico: “Declaro, para os devidos fins, que realizo nesta 

data avaliação psiquiátrica na paciente que se encontra internada 

compulsoriamente em hospital psiquiátrico, sob os cuidados de outro médico. 

Resumo da entrevista: Constato que a mesma se encontra em bom aspecto geral, 

trajes em alinho, receptiva ao contato e cooperativa com a entrevista. Não sabe 

informar corretamente a data, mas reconhece o local onde se encontra. Nível de 

consciência preservado, presta atenção às perguntas que lhe são feitas. Responde 

com fluência verbal, comprometida, percebendo-se conteúdo delirante no 

pensamento e associação frouxa de ideias. Sua atividade psicomotora não 

apresenta alterações, não se percebendo agitação ou agressividade. Tem aceitado 

a medicação e os cuidados médicos-hospitalares, apesar de seu juízo crítico 

comprometido. No momento não apresenta alucinações. Impressão diagnóstica: 

Esquizofrenia Indiferenciada CID 10:F 20.3. Evolução habitual para o quadro. 

Prognóstico: Reservado, necessita de tratamento medicamentoso de maneira 

continua. A internação psiquiátrica não é procedimento obrigatório, devendo ser 

reservada aos casos de desestabilização do quadro, com risco a si mesmo ou a 

terceiros e/ou por indicação médica”. 

24-01-2011 Manifestação do advogado requerente argumentando que a decisão [pela 

compulsória]foi dada com base no direito ao acesso à saúde e alega que sem a 

internação o tratamento médico e farmacológico será interrompido e ressalta o 

‘caráter agressivo que, sem o devido tratamento, poderá causar irreparáveis 

danos a sua integridade, bem como a de toda a sociedade’. Afirma que o 
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tratamento ofertado no Caps foi ‘insuficiente’. Contesta o aspecto enfatizado na 

petição do advogado do CAPS de que o laudo feito pelo médico e utilizado para 

decisão da compulsória fora embasado em informações repassadas pelo pai da 

usuária. Para tal diz que o médico é exímio conhecedor dos diagnósticos 

afirmados, inclusive no que tange a afirmação: necessita de internação em 

hospital psiquiátrico. Refere que o pedido está em consonância com os preceitos 

da Lei 100216/01. Assim, fundamenta que os recursos extrahospitalares foram 

insuficientes utilizando excertos copiados dos prontuários do CAPS: ‘Ora Exa., se 

o próprio prontuário do CAPS não serve de prova para corroborar com as 

alegações do pai da requerente, o que seria necessário para provar tais 

crises?’Ainda, indica ao Juiz que, se julgar necessário, solicite perícia ao perito 

judicial. 
 O processo fica 07 meses sem movimentação 

06-04-2011 Manifestação do Juiz: Solicita que as partes manifestem caso haja interesse em 

conciliar, suspendendo audiência de conciliação; que especifiquem no prazo de 

cinco dias as provas a serem produzidas, justificando a pertinência para o processo; 

no caso de ninguém requerer prova, deixa a opção de que os advogados façam 

memoriais do caso. 

13-07-2011 Manifestação do advogado requerente: “se faz necessário que a paciente seja 

submetida a uma perícia judicial, para realmente ficar comprovado a necessidade 

de permanência de sua internação”. Nomeia testemunhas para comprovarem a 

necessidade da internação: médico assistente da paciente, que é proprietário da 

cliníca particular onde a usuária se encontra internada compulsoriamente e duas 

pessoas que residem na zona rural onde Maria Eterna residiu. 

13-07-2011 Manifestação do advogado que representa o CAPS: considera solicitação de prova 

pericial a fim de que o expert analise o estado psiquiátrico da paciente e pondera 

que tal prova pericial deve ser necessária para constatar se a internação propiciou 

melhora no estado psiquiátrico e se o tratamento fora do ambiente familiar é o mais 

adequado para o progresso do quadro. Requer ‘estudo psicossocial para analisar a 

relação entre a autora e sua família já que, segundo relatório do CAPS, a 

paciente mostra-se tranquila e, além disso, os relatos de agressividade foram 

repassados pelo pai da mesma’. 

15-07-2011 Manifestação do juiz solicitando participação do Ministério Público no processo. 

29-09-2011 Primeira manifestação do Ministério Público no processo:Refere existência de 

‘relatos divergentes nos autos dando conta da agressividade da autora em relação 

aos seus familiares, e bem ainda, da recusa por parte desta em se submeter ao 

tratamento médico prescrito, se posta o Ministério Público por um estudo social e 

avaliação psicológica do caso’.  

 O processo fica sem movimentação por 05 meses. 

08-02-2011 Manifestação do Juiz: Nomeação do médico perito para realização de perícia 

médica. Solicita que as partes indiquem assistentes para a formulação dos quesitos 

da perícia, em cinco dias, se o prazo se decorrer, que o perito apresente o laudo em 

trinta dias. 

24-04-2012 Médico perito indicado não aceita em decorrência de ser médico funcionário do 

município. 

26-04-2012 Manifestação do Juiz nomeando outro médico perito (médico cirurgião).  

28-06-2012 Médico cirurgião indicado para fazer a perícia apresenta a proposta de honorários 

periciais no valor de dois mil reais. 

23-07-2012 Manifestação do advogado requerente dizendo que não se opõe ao encargo do 

perito, retificando que seja deferido o pedido de gratuidade e o valor cobrado seja 

pago pelo judiciário. 

27-07-2012 Manifestação do advogado representante do CAPS: contrário ao valor proposto 

pelo médico perito. Pede que seja observado pela Juíza os valores de mercado, 

ponderando que o proposto é muito acima dos valores praticados. 

 O PROCESSO FICA 02 ANOS E 05 MESES SEM MOVIMENTAÇÃO. 

13-02-2015 Manifestação do Juiz que passa a assumir as funções do Juiz anterior: Nomeia novo 

médico perito, ressaltando que o processo “se arrasta desde 2009” e pede que a 

parte interessada (advogado requerente) custeie. 

16-04-2015 Manifestação do advogado requerente: considera que é necessária a perícia para o 
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desfecho da lide, porém diz que a parte autora não dispõe de condições financeiras 

para arcar com os honorários periciais, fala que existe declaração de pobreza e que 

fora pleiteado benefícios da assistência judiciária gratuita.  

30-04-2015 Manifestação do Juiz: fixa os honorários periciais em trezentos reais, podendo ser 

pago de forma parcelada e ressaltando que, caso não seja possível para a parte 

requerente, será inviabilizada a prova pericial.  

01-06-2015 Manifestação do advogado requerente dizendo que para não se ver prejudicado na 

sentença, arcará com os trezentos reais, de forma parcelada, em três vezes, pagos 

em depósito judicial ou diretamente ao perito. 

02-07-2015 Manifestação do Juiz: intima o pagamento dos trezentos reais, parcelados, em 

depósito judicial e pede que intime o perito.  

15-10-2015 Manifestação do perito judicial (médico do trabalho) agendando a perícia para o 

dia 16 de novembro de 2015. 

16-11-2015 Emissão, no processo, de laudo pericial, com anexo de laudo do médico psiquiatra 

que trabalha na Clinica onde a usuária encontra-se internada. Mantém a internação. 

A usuária não comparece na consulta para a perícia. 
Laudo Pericial:“História Pregressa Patológica - Dos fatos: a autora quando tinha 

ainda apenas 1 ano de idade foi acometida de Meningite, ocasionando uma 

infecção generalizada causada pela Neisseriameningitids. A autora apresenta 

quadros de a)Distúrbios de comportamento antissocial; b) Esquizofrenia 

paranoide/delirante; c) Crises convulsivas; d)CID 10: F06 – Alucinose orgânica; 

e) CID 10: F20 – Esquizofrenia; f) CID 10: F40- Agorafobia; 2) História atual: 

1- Foi internada na casa de Saúde (clínica psiquiátrica particular, àquele momento 

credenciada para leitos SUS) em 30/03/2010. Há 5 anos e 8 meses. 2- Quadro 

psicopatológico F20.3; 3- Internação por ordem judicial; 4- Apresenta-se em 

quadro de esquizofrenia refratária sem regressão dos sintomas e agressividade 

sócio familiar. 5- Perda das condições de desenvolver atividades autonômicas, 

necessitando de cuidados médicos de enfermagem e de terceiros. 5 – Seu quadro 

está em evolução e agravamento. 7- Fls 106 (do processo) Conclusão do médico 

do CAPS é que a autora para ter seu quadro psiquiátrico controlado não necessita 

de internação involuntária. OBS: Este não é o parecer do atual médico, que afirma 

o contrário. Conclusão: De acordo com o laudo em anexo, com a piora do quadro 

psiquiátrico da autora, confirmamos a necessidade de manter a internação em 

hospital psiquiátrico”. 

Laudo Psiquiátrico anexo ao laudo pericial: “Relatório Psiquiátrico: A paciente foi 

internada nesta Casa de Saúde em 30/03/2010. Quadro psicopatológico compatível 

com a CID 10 F20.3. A sua internação foi por ordem judicial. Paciente delirante, 

confusa, desorientada no tempo e no espaço. Agressiva na esfera familiar. Seu 

quadro é de esquizofrenia refratária. Seu discurso delirante e de conteúdo místico-

religioso, pouca interação com demais paciente, necessita de orientações para sua 

higienização. Ideias de auto-extermínio. Atualmente seu quadro apresenta piora, 

vindo a recusar medicações e a tomar banho, extremamente agressiva verbal. Hoje 

não aceitou ir à perícia médica entrado em quadro de agitação psicomotora. 

Paciente sem condições no momento de alta. Faz uso de haldol (um comprimido 

pela manhã, um à tarde e dois à noite), akineton (um comprimido pela manhã), 

complexo B (um comprimido pela manhã), incompreensível (dois comprimidos à 

noite), amplictil (um comprimido pela manhã, um à tarde e um à noite). Humor 

exaltado, inquieta, não aceitando orientações. Risco de fuga, risco a terceiros, 

risco a si mesma”. 
 O processo fica sem movimentação por 05 meses. 

01-04-2016 Manifestação do Juiz intimando as partes para requererem o que for de direito. 

18-05-2016 Manifestação do advogado requerente: reafirma o laudo pericial sobre a 

manutenção da internação e solicita que se prossiga o processo para a 

sentença. 

12-09-2016 Manifestação da “Advogada efetiva do município” (não é a mesma que havia 

manifestado nas petições anteriores): “Ante a conclusão do laudo pericial e do 

laudo psiquiátrico, o Município não se opõe à continuidade da internação da 

requerente. Ainda, não mais havendo provas a serem produzidas, pugna pelo 

julgamento antecipado”. 
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17-10-2016 Manifestação do juiz: considera que as partes não se manifestaram sobre as 

necessidades de outras provas, encerra a instrução e abre vistas ao processo ao 

advogado requerente, para que se manifeste sobre suas razões finais, e também para 

que o advogado que representa o CAPS se manifeste. 

24-01-2016 Manifestação do advogado requerente: reitera que “a internação da parte da autora 

é a medida que se impõe”, mantém o pedido por internação, gratuidade de justiça 

e enfatiza que o réu, conforme pedido da inicial, pague ao advogado da requerente 

as custas e honorários advocatícios. 
09-03-2016 Manifestação da advogada que fora nomeada pra exercer a função de representar o 

CAPS (mesma que manifestou a última vez): dessa vez não se enfatiza a 

necessidade de perícia médica, como outrora.  Apresenta memoriais finais, 

enfatizando as fases do processo e faz a defesa da desinternação com base na 

“necessidade de reintegração da paciente ao convívio social e familiar” 

(embasada no Estatuto da Pessoa com Deficiência) e, no caso de manter internação 

que seja em hospital público, com necessidade de informação médica atualizada 

preferencialmente feito por profissional que atue no SUSenfatizando que o fora 

utilizado no laudo pericial é da psiquiatra do local onde a usuária encontra-se 

internada e que há um tempo em que fora realizado. 

11-04-2016 Manifestação do Juiz solicitando participação do Ministério Público. 

14-07-2016 MARIA ETERNA É ENCAMINHADA DA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA 

PRIVADA, QUE DEIXA DE SER CONVENIADA AO SUS, PARA OUTRO 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. 

 O processo fica 10 meses sem movimentação. 

03-05-2017 Ofício da Procuradoria do Hospital Psiquiátrico para o Juiz solicitando “a 

autorização judicial para a desospitalização da usuária, uma vez que a mesma se 

encontra em condições de alta hospitalar, conforme relatório anexo. “Importante 

ressaltar que a manutenção da paciente em internação sem indicação clínica 

pode ser nociva a esta, expondo-a de maneira desnecessária, a sofrimento psíquico, 

ao risco de contrair infecções hospitalares e ao convívio com outros pacientes 

instáveis. Além disso, há ocupação desnecessária de leito, com a oneração 

injustificada do Sistema Único de Saúde. No caso em tela a paciente deve ser 

tratada de forma ambulatorial, com continuidade do tratamento no CAPS de seu 

município, pelos termos da Lei 10.216/2001”. Anexa o relatório multiprofissional 

(médico, psicóloga e coordenador).  

Relatório Multiprofissional: “A paciente acima identificada, proveniente da (zona 

rural), foi admitida)no hospital psiquiátrico em 14/07/2016, transferida de outro 

hospital psiquiátrico onde encontrava-se internada sob determinação judicial desde 

10/03/2010. Trata-se de quadro neuropsiquiátrico de evolução crônica, com 

oscilações episódicas do quadro psíquico, porém sem manifestações de auto ou 

heteroagressividade. Ao exame, apresenta-se orientada, com clareza de 

consciência, discurso incoerente e com provável atividade delirante mnéstica. 

Durante a internação, apresentou um episódio de estreitamento do campo da 

consciência, acompanhado com alucinações visuais e cinestésicas, supostamente 

de origem ictal. Informamos que já há algum tempo a paciente vem se 

apresentando estável, aceitando abordagens e orientações, participando de 

atividades de desenho, sempre amistosa ao contato, com boa interação com 

demais pacientes e equipe, sem nenhum tipo de resistência ao uso de medicação, 

sem indicação de permanência nesta unidade. Esclarecemos, portanto, que a 

paciente se encontra em condições de ALTA HOSPITALAR e de seguir tratamento 

ambulatorial. Para tanto, a família foi orientada quanto à cronicidade do quadro e 

a importância de manutenção do tratamento, o que foi articulado com a rede de 

serviço de saúde e de assistência social. Maria Eterna e seus familiares contarão 

com o suporte do CAPS, dos serviços CRAS e Estratégia da Família, acolhendo a 

paciente, conduzindo o caso e orientando a família. Vale ressaltar que a paciente 

mantém contato frequente com seus familiares, inclusive visitando a família através 

de licenças terapêuticas. Portanto, em observação à Lei 10216/2001, que prima 

pela ressocialização e convívio sociofamiliar do paciente, solicita-se autorização 

judicial para a desinternação da paciente, uma vez que a equipe de assistência 

desta unidade de internação indica a alta hospitalar, reconhecendo a 
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permanência na instituição como iatrogênica à sua saúde mental”. 

06-06-2017 Manifestação do Ministério Público: sinaliza a manifestação do hospital 

psiquiátrico, “dando ciência que a paciente se encontra em condições de alta 

hospitalar” pede que o Juiz indique às partes do processo (advogado representante 

do CAPS e advogado da requerente) que tomem conhecimento e se manifestem. 

03-07-2017 Manifestação do advogado procurador do hospital psiquiátrico em caráter de 

urgência para “reiterar a solicitação para que a paciente seja desospitalizada, uma 

vez que a mesma se encontra em condições de alta hospitalar”. 

24-07-2017 Manifestação do advogado requerente: aponta existência da prova pericial que 

fora outrora requerida e julgada necessária pelo Juiz que, a partir do laudo 

pericial, onde “restou cabalmente demonstrada a necessidade de permanência da 

internação em hospital psiquiátrico, haja vista a piora do quadro psiquiátrico”. 
Ainda, solicita nova perícia: “Destarte, é temerário a tentativa de promover a alta 

médica para a paciente, pois conforme demonstrado no laudo pericial, resta 

necessário a permanência da internação, diante dos vários motivos elencados. 

Pugna o autor pela permanência da internação, até que a mesma tenha efetiva 

alta médica, através de nova perícia, e, não pelo próprio médico de um dos réus”. 

2018 MARIA ETERNA CONTINUA INTERNADA COMPULSORIAMENTE 

 

5.3. O cenário do Duelo 

De que modo um poder viria a exercer suas mais altas prerrogativas e causar 

a morte se o seu papel mais importante é o de garantir, sustentar, reforçar, 

multiplicar a vida e pô-la em ordem? Para um poder deste tipo, a pena capital 

é, ao mesmo tempo, o limite, o escândalo e a contradição. Daí o fato de que 

não se pode mantê-la a não ser invocando nem tanto a enormidade do crime 

quanto a monstruosidade do criminoso, sua incorrigibilidade e a salvaguarda 

da sociedade. São mortos legitimamente aqueles que constituem uma espécie 

de perigo biológico para os outros. (Foucault, 1976/1999d, p. 129). 

 

Peter e Maria Eterna estão mantidos em “regime fechado” de internação em hospital 

psiquiátrico por aproximadamente nove anos ininterruptos. Eles não cometeram um crime 

sequer, de acordo com as definições que delimitam tal ato. Contudo, o que percebemos e 

esperamos que tenha sido explicitado ao longo desta dissertação, diz respeito ao jogo de 

forças que se delineou: relações de poder que se constituíram a partir de prerrogativas que os 

colocou no lugar de “anormais” e, portanto, “sujeitos que precisam estar internados em 

hospital psiquiátrico por tempo indeterminado”. Foi a partir de diversas estratégias de 

governo dos mesmos, constituídos enquanto tais e interditados do lugar do discurso, que 

foram possibilitadas e mantidas suas internações compulsórias. 

Trata-se, portanto, de considerar referidos aspectos em sua relevância para se pensar as 

mortíferas dimensões da institucionalização que subsidiam a manutenção de suas internações 

compulsórias. Não é de surpreender o fato de que Peter e Maria Eterna não aparecem nas 

etapas dos processos judiciais, a não ser pela dimensão do tempo que se perpetua e traz suas 

consequências: vidas judicializadas e caracterizadas dentro de perspectivas patológicas pelo 

olhar dos saberes. 
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 Sobre Peter, alguns poucos lampejos que não têm sido suficientes para cessar o duelo 

que se estabeleceu ao longo dos processos judiciais: “sente-se prisioneiro no hospital”, “fugas 

constantes”, “Peter vem colocando sobre a tristeza que é viver internado, que tem muita 

vontade de sair, inclusive pedindo para ir morar em residência terapêutica”. Ainda, seu corpo 

que, como antes da internação, evidencia as marcas do processo: “corpo ensanguentado”, 

“dentes estragados”, “nariz quebrado”.  Sobre Maria Eterna, nada além do silenciamento que 

já se fazia marcante desde antes da internação compulsória e sobre o qual, ressaltemos, já diz 

muito. 

Ademais, são proeminentes e têm regido a discussão processual aspectos como 

periculosidade, necessidade de perícia realizada por médico perito oficial do juízo, laudos, 

sintomatologia e diagnósticos psiquiátricos, necessidade de “tratamento eficaz” para restaurar 

os “padrões de normalidade”. Todas essas prerrogativas sustentadas numa fictícia construção 

a partir da qual comportamentos tidos como inadequados são naturalizados e, assim, 

assimilados a doenças a serem tratadas. 

A internação compulsória de ambos traz ao cenário a intensificação da participação do 

judiciário
22

 e evidencia novos atores no percurso: advogados, juízes, Ministério Público, 

Hospital Psiquiátrico, médicos peritos nomeados pelos juízes.  

Os advogados requerentes que representam Peter e Maria Eterna e, como tais, 

contraditoriamente, insistem pela manutenção de suas internações compulsórias, manifestam 

fundamentando-se em supostos direitos que estariam sendo violados. Estes são por eles 

elencados de modo a responsabilizar o Estado pelo tratamento. Aproximando-nos das práticas 

discursivas, verificamos o fato de que, mesmo que por vezes foram apresentadas propostas 

substitutivas à internação, estas não são aceitas como possibilidades e a solicitação de 

manutenção das internações compulsórias se sobrepõe a partir de argumentos que se vinculam 

ao hospital psiquiátrico como lugar de permanência por tempo indeterminado. De tal modo, a 

função do hospital psiquiátrico vincula-se ao seu entendimento enquanto dispositivo que 

tornaria Peter e Maria Eterna adaptados a ponto de não oferecerem riscos à sociedade. Logo, 

nessa perspectiva, a concepção de “tratamento” corresponde imediatamente à necessidade de 

internação em hospital psiquiátrico que, dentro dessa expectativa, corresponderia 

exclusivamente à função de normalizar. 

 Ainda, as constantes solicitações por perícia médica com finalidade de verificar a 

“cessação de periculosidade” de ambos sustentam-se na virtualidade do risco e representam 
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Acreditamos que se trata de intensificação uma vez que o poder judiciário – alinhado às práticas de 

normalização exercidas no CAPS –, estava operando desde antes da definição da internação compulsória. 
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uma transposição de medida prevista no Código Penal para o âmbito civil. Não há justificativa 

legal no aparato legislativo vigente que sustente uma deliberação de referido exame para 

referida verificação, fato este que caracteriza o fundamento dessa transposição vinculado à 

premissa de manter Peter e Maria Eterna sujeitados e objetificados na relação. Percebe-se que 

essa solicitação é central durante grande parte das etapas dos processos judiciais, ora sendo 

criticada como desnecessária ora sendo deliberada como possibilidade, mas sempre se 

fazendo presente como procedimento a ser utilizado. 

O CAPS, enquanto réu nas ações judiciais e, assim, representado por seus advogados, 

é constantemente convocado a participar das discussões dos processos, ora pelos juízes ora 

pelo Ministério Público. Significativos são os momentos onde não se manifesta, como da 

ocasião em que fora decidida a internação compulsória de Peter, ou quando a manifestação
23

 

aparentemente contraditória diante do contexto em que se colocava, a dizer, no momento em 

que se posiciona referindo que “ante a conclusão do laudo pericial e do laudo psiquiátrico, 

não se opõe à continuidade da internação da requerente (Maria Eterna)”. 

Contudo, em grande parte das etapas, o que se percebe é uma atuação de referido 

dispositivo solicitando a desinternação de Peter e Maria Eterna, subsidiando esta possibilidade 

com alternativas e propostas de tratamento extra-hospitalar, embasadas na legislação que 

“dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais”. Assim, 

aponta a internação como indevida e caracterizada em sua ilegalidade como “cárcere 

privado”.  

As internações compulsórias de Peter e Maria Eterna se mantêm em um Hospital 

Psiquiátrico cujos leitos são todos financiados exclusivamente pelo SUS. Entretanto, houve 

um período de tempo em que Maria Eterna esteve internada numa clínica psiquiátrica privada 

que possuía leitos credenciados por este Sistema. Durante a referida época, percebe-se que os 

movimentos nas etapas processuais foram mais lentos, com menos manifestações, chegando a 

ficar dois anos parado. A ida para o Hospital Psiquiátrico público se deu a partir do momento 

em que o SUS descredenciou todos os leitos que eram conveniados, em decorrência da clínica 

apresentar irregularidades quanto à assistência prestada. 

Tanto no caso de Peter quanto de Maria Eterna, o referido Hospital Psiquiátrico 

demonstrou a indicação da desinternação, a partir das manifestações realizadas nos processos 

judiciais, subsidiando a partir das concepções do hospital ser “lugar para os quadros 
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 Manifestação feita por um advogado que não era o mesmo que acompanhava o processo. Após tal situação, 

modificou-se o advogado. 
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desestabilizados” e para a “crise” e argumentando sobre a inadequação de tal espaço para 

Peter e Maria Eterna que, ali, estariam correndo “riscos”. Ainda, participou de reuniões e 

audiências de modo a buscar articular a alta de Peter e Maria Eterna, subsidiando-a enquanto 

possibilidade a partir de laudos feitos por médicos psiquiatras e relatórios multiprofissionais e 

intersetoriais, com proposta do tratamento extra-hospitalar. Estas, por sua vez, se deram em 

articulação tanto com o CAPS quanto com outros dispositivos, a saber, equipes de Atenção 

Primária à Saúde e Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), no caso de Maria 

Eterna, e APAE e Serviços Residenciais Terapêuticos, no caso de Peter. 

O Ministério Público, por sua vez, inicia a participação nos casos a partir da 

solicitação do juiz e a do movimento realizado por Dona Socorro em ocasião de denúncia de 

agressão sofrida por Peter no hospital psiquiátrico. Percebe-se que os promotores se colocam 

de modo a esperar um respaldo técnico sobre a “realidade” dos fatos e, nessa perspectiva, 

solicitam e fomentam a necessidade de “avaliação” adequada de Peter e Maria Eterna a ser 

realizada ora pelos técnicos do CAPS e do Hospital Psiquiátrico ora do Serviço Social do 

judiciário ora dos médicos peritos. Evidencia-se que, quando da maior aproximação (através 

de reuniões e audiências) com o Hospital Psiquiátrico e com o CAPS, a possibilidade de 

desinternar Peter e Maria Eterna aparece mais recorrente nas manifestações que o Ministério 

Público realiza. Contudo, a ponderação pela necessidade de perícia para examinar o “quadro 

psiquiátrico” de Peter e Maria Eterna é por diversas vezes reiterada. 

Em todo esse complexo jogo que se evidencia nas etapas dos processos judiciais 

verifica-se a existência de duas tendências: uma que tenta desconstruir e outra que tenta 

manter a noção que valida Peter e Maria Eterna como “sujeitos que precisam estar internados 

em hospital psiquiátrico por tempo indeterminado”. Assim, nas articulações realizadas entre o 

CAPS, o Hospital Psiquiátrico e o Ministério Público busca-se efetivar a desinternação, 

fundamentada a partir da apresentação de “laudos médicos” e “relatórios multiprofissionais”, 

conforme explicitado anteriormente. 

Nesse sentido, percebemos que há uma diferença relevante ao compararmos o 

posicionamento do CAPS nos momentos que antecederam as internações de Peter e Maria 

Eterna com relação aos posicionamentos que apresenta ao longo das etapas dos processos 

judiciais. Tal mudança corresponde às concepções sobre as possibilidades de cuidado que, 

atualmente, demonstram maior aproximação com o paradigma da Atenção Psicossocial, 

especificamente no que se refere às articulações realizadas para solicitar a desinternação. 
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Contudo, a partir das solicitações dos advogados requerentes que buscam a 

manutenção da internação, verifica-se a reafirmação constante de que Peter e Maria Eterna 

precisam continuar reclusos no hospital psiquiátrico. Tal necessidade, segundo afirmam os 

advogados, é passível de verificação apenas pelos médicos peritos indicados pelos juízes para 

examinar o quadro psiquiátrico. Essa necessidade do exame a ser realizado pelo médico perito 

é construída pelos advogados como condição para a desinternação e, de tal modo, os laudos 

elaborados pelos médicos que acompanham Peter e Maria Eterna no Hospital Psiquiátrico e 

subsidiam a alta, são imediatamente colocados como ineficazes. 

Considerando que o percurso administrativo de todo processo judicial começa por 

iniciativa da parte que ajuíza a ação e se desenvolve por atos do juiz, entende-se que é de 

extrema importância o posicionamento deste frente à situação que lhe é apresentada. Nos 

casos de Peter e Maria Eterna foram solicitadas as liminares para internação compulsória e as 

mesmas foram concedidas em decisões provisórias. Tal provisoriedade significa que o 

processo ainda não tem uma sentença
24

 que marcaria, por sua vez, o desfecho da questão em 

discussão, a dizer, se Peter e Maria Eterna devem ou não continuar internados 

compulsoriamente e por tempo indeterminado em hospital psiquiátrico. Caberia uma sentença 

judicial decidir sobre uma questão de tamanha profundidade? Acerca do posicionamento dos 

juízes frente à complexidade da situação, o que fica evidenciado a partir das etapas 

processuais é uma inércia
25

 frente à gravidade das situações que lhes são colocadas de modo 

que, entre despachos, relatórios, laudos e perícias, a internação compulsória de Peter e Maria 

Eterna é medida que vem se impondo. 

Não se ignora, entretanto, que as normas processuais
26

 não obrigam o juiz a acatar as 

indicações dadas pelo médico perito quando da apreciação da perícia realizada. Contudo, o 

que se observa a partir dos processos judiciais é que a função do juiz tem sido meramente 

homologatória dos laudos médicos periciais. 

                                                           
24

 Conforme se seguirá em discussões posteriores, a possibilidade de sentença deliberando sobre um fato de tanta 

complexidade abre possibilidade de diversas problematizações. 
25

 Entendemos a conveniência de tal inércia, assim aparente, principalmente no aspecto em que ela se revela uma 

estratégia eficaz em fazer gestão das vidas em questão sem quaisquer esforços para que fossem produzidas novas 

formas de olhar para as pessoas, assim, judicializadas. 
26

 No decurso dos processos judiciais e no que tange à função do juiz com relação aos laudos periciais, valemo-

nos das indicações do Código de Processo Civil, no antigo artigo 436 (Art. 436. O juiz não está adstrito ao 

laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos), bem como 

dos artigos 371 e 479, que estão em vigência desde 17/03/2016 (Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos 

autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de 

seu convencimento. Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando 

na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em 

conta o método utilizado pelo perito).  
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Diante de tal fato e enfatizando a postura de inércia do juiz que tem emergido na 

discussão processual, corroboramos com o que fora explanado por Foucault (1974-

1975/2001d), sobre a relação médico e juiz: 

E não venham me dizer agora que são os juízes que julgam e que os 

psiquiatras apenas analisam a mentalidade, a personalidade psicótica ou não 

dos sujeitos em questão. O psiquiatra se torna efetivamente um juiz; ele 

instrui efetivamente o processo, e não no nível da responsabilidade jurídica 

dos indivíduos, mas no de sua culpa real. E, inversamente, o juiz vai se 

desdobrar diante do médico. Porque a partir do momento em que ele vai 

efetivamente pronunciar seu julgamento, isto é, sua decisão de punição, não 

tanto relativa ao sujeito jurídico de uma infração definida como tal pela lei, 

mas relativa a esse indivíduo que é portador de todos esses traços de caráter 

assim definidos, a partir do momento em que vai lidar com esse duplo ético-

moral do sujeito jurídico, o juiz, ao punir, não punirá a infração. Ele poderá 

permitir-se o luxo, a elegância ou a desculpa, como vocês preferirem, de 

impor a um indivíduo uma série de medidas corretivas, de medidas de 

readaptação, de medidas de reinserção. O duro ofício de punir vê-se assim 

alterado para o belo ofício de curar. É a essa alteração que serve, entre outras 

coisas, o exame psiquiátrico (p. 28-29). 

 

O médico perito oficial do juízo, colocado nos processos judiciais em questão como 

“exímio conhecedor dos diagnósticos firmados”, tem uma representação importante para 

sustentação das internações compulsórias, seja pela realização da perícia de fato, seja pela 

constante solicitação feita por atores nos processos judiciais de que se faça presente e 

examine. Nomeados pelos juízes a partir das dos pedidos realizados pelos advogados que 

argumentam sobre a manutenção da medida de internação de Peter e Maria Eterna, tais 

profissionais que cumprem essa função não são os responsáveis pelo tratamento. Ao longo 

das etapas dos processos judiciais alguns foram nomeados e não aceitaram o encargo; outro – 

médico cirurgião – apresentou um valor considerado exorbitante para a realização do feito. 

No caso de Maria Eterna, um médico especialista em medicina do trabalho realizou a perícia 

sem sequer tê-la encontrado e classificou-a, ainda assim, em diversos diagnósticos, 

ressaltando uma suposta agressividade e auxiliando na manutenção da internação 

compulsória:  

“(a) Distúrbios de comportamento antissocial; b) Esquizofrenia 

paranoide/delirante; c) Crises convulsivas; d) CID 10: F06 – Alucinose 

orgânica; e) CID 10: F20 – Esquizofrenia; f) CID 10: F40- Agorafobia)” e 

ressaltando a agressividade de Maria Eterna, afirma: “De acordo com o 

laudo em anexo, com a piora do quadro psiquiátrico da autora, confirmamos 

a necessidade de manter a internação em hospital psiquiátrico”. 

Diante da função e força do exame que se evidenciou nesta dissertação, principalmente 

ao longo das etapas dos processos judiciais, aproximamo-nos do que fora enfatizado por 

Foucault (1974-1975/2001d) ao realçar que tal procedimento traz para o campo uma prática 
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que intervém a partir do poder de normalização e que, como tal, corrobora na formação de um 

aparato médico-judiciário enquanto instância de controle sobre o sujeito assim considerado 

anormal. 

Apresentar as etapas dos processos judiciais como um duelo aponta-nos para a 

dimensão de luta que emerge ao longo das discussões que se seguiram. Nessa perspectiva, 

foram travados embates significativos, nos quais papéis foram assumidos e práticas 

discursivas colocadas em evidência, sustentando, em última instância, todo um aparato 

jurídico-psiquiátrico normalizador que se delimita e, assim, delibera sobre a vida e a morte: 

em nome de um “tratamento”, há aproximadamente nove anos Peter e Maria Eterna estão 

internados, “em regime fechado”, em um hospital psiquiátrico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os processos judiciais, tais como são utilizados no país, seguem um rito de formatação 

e de tramitação que vai desde a construção de uma demanda, na petição inicial, até o 

momento em que o juiz determina uma sentença que irá definir e decidir sobre o caso em 

questão. Nesse percurso, alguns profissionais estabelecem papéis específicos a partir da 

função que exercem: advogados, promotores, juízes, dentre outros que se fizerem necessários 

em cada caso. Alguns instrumentos são utilizados, todos baseados nos aparatos legislativos 

vigentes: petições argumentativas contendo documentos que se fizerem necessários para 

fundamentar o pleito, liminares contendo decisões provisórias que podem ser revisadas a 

qualquer tempo, sentença final, dentre outros.  

Nos casos analisados nessa dissertação encontram-se em cena os advogados que 

representam as pessoas internadas, a partir da demanda colocada pelos familiares, uma vez 

que ambas são curateladas; os advogados que representam a parte que fora colocada como ré 

para que cumprisse a medida de internação compulsória, ou seja, o Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS); os procuradores que representam o Hospital Psiquiátrico, os juízes de 

primeira instância da Comarca e os desembargadores que definiram liminares em segunda 

instância aos quais os advogados recorreram quando fora negada pelo juiz de primeira 

instância; os promotores; os técnicos do judiciário (assistente social); bem como os técnicos 

que apresentam relatórios documentados nos processos e ora utilizados para argumentar e 

fundamentar a decisão judicial sobre a internação e a permanência da mesma e ora utilizados 

para argumentar solicitando a desinternação. 

Nessa perspectiva, observa-se um fator que se coloca como central para a 

problematização de tal medida de internação compulsória, conforme prevista no artigo 

legislativo que a sustenta: percebemos uma lei
27

 que define em poucos conceitos e de forma 

restrita o que é a internação compulsória sem, contudo, delimitar especificamente os 

ritos/procedimentos necessários quando da utilização, ou seja, não estabelece claramente 

prazos e sequer define um procedimento de como será a desinternação. Diversas outras leis, 

que podem abranger questões complexas, preveem todas as etapas para melhor delimita-las e, 

principalmente, para que não se faça uma injustiça frente à situação discutida. A internação 

compulsória, nessa circunstância, configura-se como um grande problema, uma vez que não 
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 Brasil. (2001). Lei no 10.216. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 

mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Brasília: DF, 6 de abril de 2001. 
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se faz viável utilizar um procedimento dito comum – ou rito ordinário – para um ato tão 

complexo e peculiar. 

Nos longos processos em questão até o presente momento não se deu uma sentença, 

ou seja, uma decisão sobre a continuidade ou suspensão da medida de internação compulsória. 

Em tese, um processo dentro dos procedimentos previstos – o que não ocorre na discussão da 

compulsória – estima-se que duraria, no máximo, seis meses. Nos casos apresentados nesta 

dissertação, observamos uma duração de, aproximadamente, nove anos. A morosidade 

evidencia-se enquanto problema, porém há outros pontos importantes. 

 Dessa maneira, há que se enfatizar uma importante problematização sobre a 

internação compulsória que, como estabelecida dentro de um processo judicial, necessita de 

uma sentença dada pelo juiz: como uma sentença que tem natureza definitiva pode deliberar 

sobre algo transitório e pontual, ou seja, sobre uma suposta crise dentro de um suposto 

sofrimento mental? 

Tal indagação se faz mais pertinente quanto observamos, nos longos documentos 

processuais, uma aspiração à objetividade e uma burocracia administrativa que não 

corresponde à amplitude da questão discutida e, por tal fato, acaba por evidenciar uma 

alienação
28

 do judiciário frente à temática, que é de extrema complexidade.  

Tal alienação, problematicamente, assume características extremamente prejudiciais 

quando da relação com dispositivos de saúde mental que não conseguem fazer ruptura com o 

dispositivo psiquiátrico, como ficou evidenciado a partir dos casos de internação compulsória 

estudados. Percebemos, quando dessa circunstância, a formação de uma aliança entre os 

campos que, entre ações e decisões, acabam por limitar a vida de pessoas ao espaço hospitalar 

por um longo período de permanência, com todas as suas características de segregação do 

território e do contexto social de relações.  

Souza Santos (2011) constrói uma importante discussão acerca do que denomina uma 

teoria crítica do Direito e na qual enfatiza a importância de um judiciário e de um direito 

mais democráticos. Considera-se, nessa prerrogativa, o fato de que o campo jurídico é um de 

ação heterogêneo, no qual se configuram terrenos de diversificadas disputas e de 

experimentações. Tal fato evidencia a situação de que existem diversas possibilidades de se 

                                                           
28

Assim como nos referimos anteriormente à inércia do juiz, entendemos a conveniência estratégica da alienação 

do judiciário quanto às propostas de ruptura que emergem no paradigma da Atenção Psicossocial, principalmente 

no aspecto em que a alienação tem sido eficaz em fazer gestão das vidas em questão, mantendo-as “reclusas” em 

hospital psiquiátrico. 
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pensar, de se replicar, praticar e de se discutir os direitos que são colocados no sistema 

jurídico tal como se apresenta em vigência.  

Dessa forma, temos um diverso processo de construção e utilização do sistema 

jurídico que ampliará e demonstrará espaços de alteridade e de relações possíveis. É nesse 

contexto que referido autor propõe uma crítica profunda à utilização do direito de forma 

cientificizada, privilégio de poucos especialistas em seu papel que, assim, atuam enquanto 

meio de dominação de classes, de diferenciação, hierarquização e exclusão social. Observa-se, 

então, uma importante contraposição entre uma neutralidade e objetividade no campo do 

direito frente a uma concepção política do direito que o colocaria enquanto instrumento de 

luta e de transformação social, ou seja, ainda que fonte de poder propõe-se que o direito seja 

feito e utilizado como luta contra os processos de dominação e de exclusão. 

Para que as normas processuais sejam reinterpretadas a partir de critérios mais amplos 

e que envolvem a complexidade, considerando o âmbito da justiça social, há que se considerar 

o paradoxal fato de que temos um aparato jurídico e legislativo de muitas promessas. A 

constituição de 1988, que simbolizou a redemocratização brasileira, evidencia uma ampliação 

do rol de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, bem como os de terceira 

geração, a dizer, qualidade de vida, meio ambiente e direitos do consumidor. Em 

contrapartida, há em nossa sociedade uma grande e complexa marca de desigualdade e 

exclusão e referida construção jurídico-institucional aumenta as expectativas dos cidadãos de 

que seus direitos e garantias sejam cumpridas sendo que, quando não são, há uma maior 

procura dos tribunais como tentativa de que sejam viabilizados os direitos e, também no 

campo da saúde, temos o fenômeno já denominado de judicialização.  

Importante considerar a judicialização em seus aspectos de possibilidade de evidenciar 

uma maior mobilização de pessoas que, por vezes oprimidas, não utilizavam a justiça como 

modo de garantir direitos. A busca pelos tribunais a partir da perspectiva estratégica dos 

movimentos sociais e a busca suprimida, na qual cidadãos intimidados e impotentes refletem 

uma procura invisibilizada. Para que essa presença seja reconhecida, Souza Santos (2011) 

propõe o que seria uma sociologia das ausências ressaltando o fato de que se essa procura for 

realmente considerada poderá levar a uma grande transformação do sistema judiciário e do 

sistema jurídico como um todo. Para que tal transformação ocorra, há que se modificar e 

criar, então, outra cultura jurídica e judiciária.  Como a modificação é complexa e grande, 

necessita-se de uma vontade política forte e algumas perguntas, apontadas pelo autor, podem 
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nortear a possibilidade de se pensar esta que seria uma revolução democrática da justiça. São 

elas: 

Qual o sentido da opinião pública a esse respeito? Qual a vontade política do poder 

legislativo e do poder executivo? Que tipo de mobilização política pode ser feita 

para sustentar uma mobilização jurídica de aprofundamento democrático?Que 

fraturas existem no seio dos corpos judiciários (juízes, membros do ministério 

público, advogados, defensores públicos etc.)? Qual o nível de corporativismo 

defensivo das profissões jurídicas? (p. 24).   

 

 

Na perspectiva dessa proposta, o acesso à justiça irá modificar a justiça que se acessa, 

num sistema de transformação jurídico-política recíproca e, assim, se farão necessários alguns 

aprofundamentos que possibilitarão a emergência de um novo e desafiador paradigma jurídico 

e judiciário, conforme enfatizados: 

Profundas reformas processuais, novos mecanismos e novos protagonismos no 

acesso ao direito e à justiça, nova organização e gestão judiciárias, revolução na 

formação profissional, desde as faculdades de direito até a formação permanente, 

uma relação do poder judicial mais transparente com o poder político e a mídia e 

mais densa com os movimentos e organizações sociais, uma cultura jurídica 

democrática e não corporativa (Souza Santos, 2011, p. 25).  

 

Souza Santos (2011), enfatizando o campo do Direito, refere à necessidade de uma 

atitude teórica, prática e epistemológica diferenciada que faça ruptura ao que seria uma teoria 

positivista do direito e evidencie a necessária politização do campo. Ressalta que, no Brasil, a 

passagem da ditadura para a democracia não foi acompanhada de um processo de reflexão no 

interior dos tribunais que, presos a um modo de se organizarem marcado pela burocracia, 

mantém-se distanciados em relação à esfera pública e às organizações e movimentos sociais.  

Faz-se pertinente, então, um entendimento mais amplo sobre as funções do judiciário 

de forma a se discutir para além de suas funções instrumentais na resolução dos conflitos e no 

controle social, as funções simbólicas e políticas que tem sido convocado a assumir. No 

momento político atual, é importante e urgente atentarmo-nos, ainda, para o modo pelo qual o 

judiciário é convocado a atuar, principalmente se levarmos em consideração a possibilidade 

de uma atuação de sobremaneira conservadora que poderia, assim, muito mais impedir o 

processo democrático conquistado em diversos processos, dentro os quais se evidencia o da 

Atenção Psicossocial.  

As internações compulsórias, conforme apresentadas, trazem questões importantes 

tanto para o campo da Atenção Psicossocial quanto para o campo do judiciário e, nesse 

sentido e a todos os atores envolvidos nos processos em questão, se faz importante uma 
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postura reflexiva que possibilite a problematização acerca das concepções que têm sido 

dominantes nos campos. 

Conforme evidenciado nos processos judiciais analisados, entendemos que a 

internação compulsória aponta para um campo de relações entre o judiciário – incluindo o 

Ministério Público – e a saúde mental. Tais relações podem se configurar de modo a favorecer 

a manutenção de um poder de normalização que, de tal modo, incide mortiferamente sobre 

alguns sujeitos, conforme foi prevalente nos casos em questão. 

Se ao início dessa dissertação apontei a responsabilidade da escrita para, de algum 

modo, tatear e entender o sentimento que a temática de estudo me causava, nesse momento, 

enfatizo que a escrita é uma ferramenta: pode tanto operar silenciamentos quanto auxiliar na 

construção de reflexões e práticas mais emancipatórias e éticas no processo de cuidado em 

Atenção Psicossocial.  

Consideramos, nesse sentido, que, na interface com o campo judiciário, é importante 

que a perspectiva da desinstitucionalização seja fomentada de forma muito expressiva e 

efetiva pelos atores do campo da Atenção Psicossocial, de modo a criar espaços de construção 

coletiva, não burocratizados, a partir de redes de comunicação que ampliem a discussão para a 

complexidade da interface entre os campos – jurídico e da saúde mental, bem como da 

importância de práticas criativas que tentem fazer rupturas com os poderes de normalização 

que incidem sobre os sujeitos.  
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