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RESUMO: O Objetivo do presente trabalho é discutir os limites, no Estado de 
Direito, para o emprego da internação compulsória para dependentes de 
substâncias químicas no marco da política brasileira antidrogas, agora 
atualizada nos termos da nova Lei 13.840, de 5 de junho de 2019, ponderando-
se outros instrumentos de políticas públicas eficientes. Este novo dispositivo 
legal optou pela introdução de um modelo de internação compulsória para os 
dependentes ou usuários de drogas, como um dos instrumentos de uma política 
voltada essencialmente para segurança pública, apregoada como eficiente para 
erradicar os bolsões de consumo visivelmente existentes em centros urbanos de 
médio e grande porte, que aceleram a sensação de violência e crescente medo 
na sociedade, comumente atreladas ao ambiente social de consumo de 
entorpecentes. Frisa-se, essa medida se situa num contexto legislativo de 
incremento da criminalização de condutas ligadas ao consumo e comércio de 
drogas, o qual, por sua vez, encontra-se totalmente inserido no cenário 
socioeconômico da globalização. Dentro deste contexto de globalização, ligado 
à um novo cenário socioeconômico, surgem novas condutas sociais, as quais 
são tipificadas por novas normas. Ainda, salienta-se nessa conjuntura, o 
progressivo apego à expansão do sistema punitivo de direito material e dos 
mecanismos processuais a ele inerentes, antes regrada pela Lei 11.343/2006 e 
agora pontualmente renovada pela lei anteriormente citada. Assim, menos que 
uma visão de saúde pública, a internação compulsória se afigura como um 
potencial mecanismo de práticas de segurança públicas ligadas a um modelo 
expandido de repressão penal, que ofende diretamente os direitos humanos e 
que, na verdade, contribui para a manutenção da violência. Em vista disto, 
pretende-se demonstrar a importância da área da saúde para o tratamento dos 
dependentes de substâncias químicas, através de políticas públicas eficientes, 
compreendendo os limites e problemáticas do emprego da internação 
compulsória, tendo em vista o respeito dos direitos humanos dos usuários de 
drogas. 
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