
    

 

NOTA DE REPÚDIO 

 

Na manhã chuvosa do dia 24/03/2022, conforme amplamente divulgado pela 

imprensa1 e lamentavelmente propagandeado pelo Prefeito João Rodrigues em suas 

redes sociais, iniciou-se em Chapecó, Santa Catarina, uma operação de internação 

involuntária, ironicamente nomeada “Salvando Vidas”, a partir de buscas realizadas em 

algumas residências e nas ruas da cidade.  

 

De acordo com informações disponibilizadas pela Prefeitura de Chapecó em 

seu site2, sete pessoas foram levadas para um Centro de Atenção Psicossocial Álcool 

e Drogas (CAPS AD) e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para o posterior 

encaminhamento a clínicas e hospitais da região. Em um vídeo gravado e divulgado no 

seu Facebook, o Prefeito destacou que a meta é “tirar todos os moradores de rua, 

dependentes químicos, involuntária ou voluntariamente”. 

 

Vimos por meio desta Nota, repudiar veementemente a ação higienista 

implementada pela Prefeitura de Chapecó, contrária às históricas conquistas obtidas 

com a Reforma Psiquiátrica em nosso país e às melhores práticas debatidas em vários 

países do mundo, voltadas ao fortalecimento de políticas públicas estruturantes, como 

o Housing First ou o Moradia Primeiro3, eixo norteador de articulação entre diversos 

setores, como a saúde, a assistência social, o trabalho, a educação, a cultura, o esporte, 

na luta pela efetivação dos direitos das pessoas em situação de rua.   

 

Gostaríamos, ainda, de afirmar o nosso apoio a todas as pessoas em situação 

de rua no município de Chapecó e avisar ao Prefeito João Rodrigues que, recentemente, 

foi elaborada e instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da 

Resolução 425/20214, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação 

de Rua, que tem como alguns de seus princípios:  

 

 
1 Link de matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo no dia 25/03/2022: 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/03/chapeco-adota-internacao-compulsoria-de-moradores-de-rua-com-
dependencia.shtml  
2 Para conferir a matéria divulgada pela Prefeitura de Chapecó, acessar o link: 
https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5090/chapeco-lanca-operacao-internamento-involuntario  
3 Link para episódio do Podcast O Assunto sobre o tema “Moradia Primeiro: um serviço essencial”: 
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2022/02/07/o-assunto-638-moradia-primeiro-um-servico-essencial.ghtml  
4 Link de acesso à Resolução 425/2021, do CNJ: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4169  

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/03/chapeco-adota-internacao-compulsoria-de-moradores-de-rua-com-dependencia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/03/chapeco-adota-internacao-compulsoria-de-moradores-de-rua-com-dependencia.shtml
https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5090/chapeco-lanca-operacao-internamento-involuntario
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2022/02/07/o-assunto-638-moradia-primeiro-um-servico-essencial.ghtml
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4169


    
 

IX – atuação voltada à redução de riscos e danos físicos e sociais, com 

vedação das práticas repressivas e de diagnóstico, prescrição, indicação ou 

determinação forçada de tratamentos terapêuticos, manicomiais ou religiosos 

para pessoas em situação de rua ou que façam uso abusivo de álcool e outras 

drogas; 

X – atuação comprometida contra toda forma de violência contra as pessoas 

em situação de rua, com destaque para a violência institucional, por meio da 

adoção de todas as diligências e medidas cabíveis para prevenção, apuração 

e responsabilização nesses casos. (RESOLUÇÃO 425/2021, CNJ, pág. 08 – 

Artigo 3º.) 

 

Também é fundamental registrar e informar à Prefeitura de Chapecó o que 

dispõe a Resolução nº. 40 do Conselho Nacional de Direitos Humanos (2020) sobre as 

diretrizes para promoção, proteção e defesa dos direitos humanos das pessoas em 

situação de rua: 

 

Art. 23 O Estado deve garantir às pessoas em situação de rua o direito à 

cidade, constituído entre outros pelo direito de: 

 I – ir e vir; 

 II – permanecer em espaço público;  

III – acessar equipamentos e serviços públicos  

Parágrafo único. É vedada a remoção de pessoas em espaços públicos 

pelo fato de estarem em situação de rua. 

 

Assim, práticas higienistas que buscam realizar internações compulsórias 

coletivas nitidamente violam o que dispõe a Resolução 40 do Conselho Nacional de 

Direitos Humanos (CNDH, 2020), a Resolução 425 do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ, 2021) e, principalmente, a Constituição da República de 1988, pois tais ações 

como a da Prefeitura de Chapecó configuram-se como uma verdadeira restrição de 

liberdade das pessoas em situação de rua, bem como atentam contra o princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

 

Nesse sentido, considerando a Resolução 425/2021 do CNJ, a Resolução 

40/2020 do CNDH, a nossa Constituição de 1988, a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), que prevê que ninguém deve ser 

submetido a tratos cruéis, desumanos ou degradantes, requeremos às instituições do 

Sistema de Justiça, mais especificamente ao Ministério Público e à Defensoria Pública 

do Estado de Santa Catarina, que tanto confiamos, estimamos e valorizamos, que: 

 



    
 

(1) Atuem na imediata interrupção da “operação” estabelecida pela Prefeitura de 

Chapecó; 

(2) Adotem as medidas jurídicas cabíveis e adequadas, com urgência, para impedir 

a continuidade de generalizadas violações de direitos humanos às pessoas em 

situação de rua no município de Chapecó e responsabilizar a Administração 

Pública e os agentes envolvidos;  

(3) Apurem as condições das sete pessoas levadas para internação no dia 

24/03/2022 e de possíveis outras(os) cidadãs(ãos) que tenham vivenciado tais 

violências em datas subsequentes.  

 

No âmbito da saúde, solicitamos ao Conselho Nacional de Secretarias 

municipais de Saúde (CONASEMS) o agendamento de uma reunião para tratar 

especificamente de ações higienistas adotadas no país, como essa praticada pela 

Prefeitura de Chapecó, e a construção conjunta com o Observatório Brasileiro de 

Políticas Públicas com a população em situação de rua / POLOS-UFMG, o Movimento 

Nacional da População em Situação de Rua e outras instituições, entidades e coletivos 

sociais de medidas de prevenção a violências e promoção dos direitos de pessoas em 

situação de rua junto às Secretarias municipais de Saúde de todo o país. 

 

 

27 de março de 2022. 

 

 

Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de 

Rua / Programa Polos de Cidadania da Universidade Federal de Minas Gerais5 

 

 

 
5 Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua / Programa Polos de Cidadania da 
Universidade Federal de Minas Gerais – Faculdade de Direito da UFMG, Avenida João Pinheiro, 100, Centro, Belo 
Horizonte. 
Site: https://polos.direito.ufmg.br/ 
Instagram: https://www.instagram.com/polosdecidadania/  
Outros documentos citados nesta Nota de Repúdio:  
Resolução 40/2020, do CNDH: https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselho-
nacional-de-direitos-humanos-cndh/copy_of_Resolucao40.pdf 
Pacto de São José da Costa Rica: http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm 
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