
CNDH e CNS publicam Nota Conjunta em Defesa da Liberdade de Expressão e Opinião 
e da Reforma Psiquiátrica Brasileira 
 
O Conselho Nacional de Direitos Humanos - CNDH e o Conselho Nacional de Saúde - 
CNS publicam Nota Conjunta em Defesa da Liberdade de Expressão e Opinião e da 
Reforma Psiquiátrica Brasileira, em que repudiam a abertura de processo ético, por 
parte do Conselho Regional de Medicina de São Paulo – Cremesp, contra o deputado 
Alexandre Padilha por defender a luta antimanicomial. 
Para o CNDH e o CNS, Padilha “expressou uma posição histórica de todas as entidades 
e movimentos que lutaram contra as violações de direitos humanos em hospitais 
psiquiátricos e comunidades terapêuticas e que consolidaram no marco legal nacional 
brasileiro o processo de desinstitucionalização e de consolidação de uma rede 
substitutiva de base comunitária”. 
 
O presidente do CNDH, Renan Sotto Mayor, lembra que “Em um estado democrático 
de direito, ninguém pode ser tolhido de seu direito de manifestação e, nesse 
sentido,  a Constituição garante a imunidade para os/as parlamentares poderem 
expressar suas opiniões”. Assim, a Nota de Repúdio baseia-se na própria Constituição, 
que define deputados e senadores como invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer 
de suas opiniões, palavras e votos.  
 
Além disso, a opiniões do deputado encontram amparo na Resolução n.8 do CNDH, 
que defende diretrizes para uma política pública de saúde mental alinhada com a 
legislação brasileira, a Lei n. 10.216/01 e a Convenção das Pessoas com Deficiência, 
baseada no tratamento e no cuidado em liberdade e promotora de direitos humanos. 
 
“A Resolução n. 8 do CNDH estabelece diretrizes para uma saúde mental sem 
manicômios e sem violação de direitos humanos, o que vai no mesmo sentido da 
opinião expressa pelo deputado Alexandre Padilha", afirma o vice-presidente do 
CNDH, Leonardo Pinho. 
 
“Os ataques ao citado deputado infelizmente não são um ato isolado, mas estão 
inseridos em um contexto geral de um conjunto de mudanças infralegais (decretos e 
portarias) que visam a atacar o marco legal brasileiro e todas as décadas de construção 
de uma rede substitutiva de base comunitária que possa superar o modelo violador de 
direitos humanos expresso nos hospitais psiquiátricos. Medidas que ocorreram sem a 
participação social, sem passar pelo Conselho Nacional de Saúde, e buscam impor a 
sociedade brasileira uma contra reforma psiquiátrica voltada ao financiamento de 
leitos privados de internação”, informa a nota. 
 
Leia aqui a Nota Conjunta em Defesa da Liberdade de Expressão e Opinião e da 
Reforma Psiquiátrica Brasileira: https://bit.ly/3kGUKPU 
 
#DireitosHumanos #ParticipaçãoSocial  
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