
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

CAMPUS DO PANTANAL – CPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BRUNA SOUZA ARRUDA 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DE OBJETO A SUJEITO DE DIREITOS: O CASO DAMIÃO XIMENES LOPES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Corumbá, MS 

2020 
  



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 
CAMPUS DO PANTANAL – CPAN 

CURSO DE DIREITO 
  
 
 
 

 
 
 
 

BRUNA SOUZA ARRUDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE OBJETO A SUJEITO DE DIREITOS: O CASO DAMIÃO XIMENES LOPES 
 
 

 
 

 
 
Trabalho de Conclusão apresentado ao Curso de Direito        
do Campus do Pantanal, da Universidade Federal de        
Mato Grosso do Sul, como requisito parcial para        
obtenção do grau de Bacharel em Direito, sob        
orientação do Prof. Dr. Adalberto Fernandes Sá Junior. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Corumbá, MS 
2020 



 

Dedico este trabalho a todos que estiveram comigo nesta jornada.  



 

AGRADECIMENTOS 
 

 

Agradeço aqui, primeiramente, a minha família: que é fonte da minha força e motivo              

da minha existência. Aos meus queridos pais: Denise e José. As minhas irmãs: Katiuscia e               

Gislaine, que me inspiram todo dia para ser uma pessoa melhor. Aos meus avós: Tereza Yone                

e Benedito Luiz (in memoriam), minha tia Celeida Maria que é fonte de sabedoria e felicidade                

em minha vida, e a minha prima Alessandra por sempre estar ao meu lado. 

Grata pelas minhas amigas: Mª Nathalia Cavalcante, Carolaine Cunha, Leice Anne,           

Giuliana Padilha, Katherine Franco, Camilla Villares, Rhayssa Carvalho e Dayana Duran, por            

escutarem meus tormentos, e aos meus amigos: Adrián Mendez e Almir Garcia, por continuar              

entendendo a importância deste trabalho juntamente a mim. A Amanda Mondini por não me              

deixar desistir por mais que houvessem dificuldades e por ser minha professora até hoje. 

Além disso, preciso agradecer a todos discentes que iniciaram minha estrada ao mundo             

jurídico, obrigada Joyce Marini; Thiago Godoy; Felipe Lara; Laura Elisa; Jorge Soares e a              

todos de modo geral por me instruírem e permitirem chegar até aqui. Sou grata por toda                

paciência e todo aprendizado, e principalmente, ao meu orientador que aceitou meu convite. 

Ao grupo “GACDUFMS”, composto por: Claudia; Danielle; Georgia; Larissa;         

Marcylene; Natalia e Rosana, por terem feito parte desta caminhada.  

Ao meu noivo: Luiz Guilherme por me aguentar nesse momento tão importante da             

vida. 

 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De pouco ou nada adianta avançarmos em tecnologia e         
noutras áreas se a saúde mental do ser humano não          
estiver equilibrada para aproveitar toda a modernidade. -        
Carlos Alberto Hang. 

  



 

RESUMO 
 

 
O presente trabalho de pesquisa é um estudo do Caso Damião Ximenes Lopes, sendo o               
primeiro caso de condenação do Estado Brasileiro julgado pela Corte Interamericana de            
Direitos Humanos, tem se como objetivo geral estabelecer como uma pessoa em estado de              
doença mental deve ser tratada para que sua dignidade seja respeitada. Neste sentido,             
buscou-se verificar como Damião Ximenes foi tratado enquanto doente mental, e se a Corte              
Interamericana de Direitos Humanos considerou este tratamento como uma violação de           
Direitos Humanos, e o porquê, e por fim, como deve ser o tratamento do doente mental.                
Segundo a Corte IDH, para que este tratamento seja digno e respeito aos direitos humanos,               
desta forma, o caso Ximenes auxilia na construção de uma jurisprudência por meio do seu               
caso concreto e incentiva uma melhoria no tratamento de saúde mental no Brasil, como              
também a criação de novos mecanismos para que se respeitem os direitos humanos. O método               
do desenvolvimento para este trabalho foi o de Estudo de Caso, tendo se como base uma                
condenação do caso Damião Ximenes Lopes X Brasil. A técnica da pesquisa foi realizada              
através de pesquisa bibliográfica, decorrente do próprio processo em si. 
 
 
Palavras- chave: Dignidade. Doente Mental. Tratamento. CIDH. Damião Ximenes         
Lopes. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
  



 

ABSTRACT  

The current research project is a study of the Damião Ximenes Lopes Case, being the               
first case of condemnation by the Brazilian State judged by the Inter-American Court             
of Human Rights. The general objective is to establish how a person in a state of                
mental illness should be treated so that their dignity is respected. In this sense, it was                
sought to verify how Damião Ximenes was treated as a mental patient, and whether              
the Inter-American Court of Human Rights considered the treatment received as a            
violation of Human Rights, and why, and finally, how the treatment of the mentally ill               
should be, according to the IACHR, so that this treatment is dignified and respects              
human rights. In this way, the Ximenes case assists in the construction of             
jurisprudence through his specific case, and it encourages an improvement in mental            
health treatments in Brazil, as well as the creation of new mechanisms for respecting              
human rights. The development method for this project was a case study based on a               
condemnation of the Damião Ximenes Lopes x Brazil case. The research technique            
was performed through bibliographic research, resulting from the process itself.  

Keywords: Dignity. Mentally ill. Treatment. AICHR. Damião Ximenes Lopes. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho tem o intuito de relatar os fatos do Caso Damião Ximenes Lopes,               

julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, com o intuito de demonstrar como             

deve ser o tratamento de saúde mental para que o doente mental de forma a estabelecer o                 

respeito para com sua dignidade 

Divide-se o trabalho para que seja melhor compreendido em três capítulos, sendo o             

primeiro o estudo do Caso Damião Ximenes Lopes e o sujeito de Direito que foi, contando                

sua trajetória até o momento de sua morte, a fim de que seja compreensível a necessidade de                 

colocá-lo como ser humano e não tão somente um caso condenado pela Corte, assim,              

verificando como foi tratado. 

Ao verificar este Caso aceito pela Corte IDH, trouxe a primeira condenação no             

quesito de saúde mental para o âmbito brasileiro, e é partir disto que o segundo capítulo se                 

propõe a buscar abordar os votos e argumentos deste julgado, buscando verificar em que              

medida o tratamento dado a Damião Ximenes teria violado as normas dos Direitos             

Humanos. E, por último, estabelecer como uma pessoa em estado de doença mental deve ser               

tratada para que as normas de direitos humanos sejam respeitadas. 

Anteriormente, o doente mental era tratado como objeto pela medicina e era            

submetido a todas as ordens de tratamentos indignos. Agora, tendo como previsto pelas             

normas internacionais de direitos humanos de que o doente mental é um sujeito de direito               

que merece ser respeitado, é com este dilema que este trabalho será redigido. 

Sabendo que as normas internacionais de direitos humanos já existiam naquela época            

e apesar da existência, ainda sim o doente mental era tratado de maneira vergonhosa, é ao                

longo das suas demandas sendo reconhecidas que o doente mental passa a ser visualizado              

como um verdadeiro sujeito de direitos, assim como será reafirmado durante este trabalho. 

É preciso ressaltar a visão do doente mental como objeto para a visão do doente               

mental como pessoa e sujeito de direito, buscando responder como deve ser o tratamento de               

saúde do doente mental para que a sua dignidade seja respeitada. O caso Damião Lopes fez a                 

corte analisar os direitos humanos da pessoa em estado de doença mental e como este               

direito-dever deve ser respeitado ao longo de um tratamento digno. 

 

  



10 

2 O CASO DAMIÃO XIMENES LOPES 
 

 
 

Em primeiro lugar, o indivíduo aqui a ser estudado merece ser descrito como ser              

humano que foi até ter seus Direitos violados de forma a não resistir, e não tão somente                 

como um objeto e um caso condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Nascido na data de 25 de julho do ano de 1969, na cidade de Santa Quitéria,                

localizada no estado do Ceará, do nordeste brasileiro, o senhor Damião Ximenes Lopes, um              

dos filhos gêmeos de Francisco Leopoldino Lopes e Albertina Ximenes Lopes, tinha como             

avós maternos José Furtado Ximenes e Irene Viana Ximenes e paternos Leopoldino            

Rodrigues e Adilia Lopes Caetano, conforme consta na certidão de nascimento.  

O senhor Ximenes era membro de uma família em que o seu genitor retirava              

sustento da agricultura, dessa maneira, no mês de outubro de 1975, decidiram mudar-se para              

a cidade de Araras-CE, atualmente, sendo conhecida como Varjota, localizada a 41,3 km da              

cidade de nascimento da vítima e de 72 km de Sobral. Tal mudança, mostrou-se necessária               

para buscar melhores condições de vida para Francisco, Albertina e seus 5 (cinco) filhos.  

Conta-se também que quando ainda era moço, Damião almejava uma melhoria na            

sua condição de vida, inclusive, sendo considerado um jovem inovador, que apreciava as             

artes, assim também, apreciando a música, e - quando dos fatos provados, constatou-se a              

mesma linha de conduta até no histórico clínico do senhor Lopes- durante seu crescimento,              

teria desenvolvido uma deficiência mental de origem orgânica, consequentemente, teria          

desenvolvido alterações no funcionamento do cérebro, apresentando, dificuldades e         

necessidades vinculadas de suas novas particularidades.  

Ocasionalmente, nesse meio tempo, aos 26 (vinte e seis) anos de idade, quando vivia              

em Varjota com sua mãe, necessitou ser internado pela primeira vez na época de 1995, na                

Casa de Repouso de Guararapes, lugar em que futuramente, faleceria.  

Nesse período encontrou-se internado pelo tempo correspondente a 2 (dois) meses e,            

posteriormente tal hospitalização, teria apresentado melhoria no seu estado, porém, de sua            
volta do instituto para a casa, apresentou-se com feridas em seus joelhos e tornozelos, tendo               

sido apenas justificado aos familiares que tais ferimentos seriam supostamente de uma            
tentativa de fuga, e em consequência provocou-se àqueles machucados. 

Hoje, é possível notar que a vítima, desde sua primeira necessidade ao buscar             

tratamento, já sofria de violências físicas parte do local. O processo de inconformidade pelo              

falecimento se deu pela falta de atenção necessária às particularidades da vítima, inclusive,             

fez-se entender que toda aquela brutalidade, antes justificada como forma de tratamento, foi             
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um dos motivos do desencadear a luta pela justiça de Damião Ximenes, e que inclusive               

tornou-se símbolo representativo de outros pacientes daquele local.  

Transcreve-se aqui, a carta de denúncia apresentada pela irmã do ora doente mental,             

via e-mail para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos            

Estados Americanos, entidade que tem como função principal a defesa do direitos humanos             

dentro das Américas, para que seja mais compreensível o caso aqui a ser exposto: 

 
Meu irmão, Damião Ximenes Lopes, foi morto segunda-feira, dia         
04/10/1999, em Sobral/CE, na “Casa de Repouso”, digo melhor, Casa de           
Torturas, Guararapes [...] Damião tinha 30 anos e sua saúde mental não era             
perfeita [...] levava uma vida normal à base de remédios controlados [...]            
Ele reclamou: lá dentro existe muita violência e maus-tratos, se o           
paciente não quer tomar o remédio, os enfermeiros batem até o doente            
perder as forças e aceitar o medicamento. Nestas últimas semanas meu           
irmão decidiu deixar de tomar os remédios, como de costume [...] estava            
sem dormir há algumas noites [...] nossa mãe, com receio que ele            
entrasse em crise, na tarde de sexta-feira passada, 01/10/99, levou-o ao           
hospital acima mencionado e o deixou internado para receber         
cuidados médicos. [...] segunda feira, quando voltou para fazer visita,          
encontrou o Damião quase morto. Ele havia sido impiedosamente         
espancado, estava com as mãos amarradas para trás e seu corpo coberto de             
sangue. [...] Ele ainda conseguiu falar, numa expressão de pedido de           
socorro: polícia, polícia polícia [...] Quero tornar público que no          
Guararapes reinam a humilhação e a crueldade. Seres humanos são          
tratados como bichos. As famílias das vítimas são pessoas pobres, sem           
voz e sem vez. E a impunidade continua. [...] As mulheres são            
igualmente agredidas e estupradas. [...] Nesse sistema, inocentes        
perecem, perdem a vida e tudo fica no anonimato. Provas nunca           
existem. Assim como eu, muitos clamam por justiça e estão prontos a dar             
seu depoimento. Em nome da JUSTIÇA e dos DIREITOS HUMANOS,          
AJUDEM ME!!! [...]- Irene Ximenes Lopes Miranda. (Trechos da Carta          
de Irene Ximenes, irmã de Damião, de sua denúncia por e-mail em 1999,             
grifo da autora)  

 

Sabe-se que na data de 01.10.1999, o doente mental, teria ido internado justamente             

para que recebesse àquilo que lhe era devido, no caso, um tratamento digno de saúde, a                

necessidade de um tratamento psiquiátrico com medo de uma possível crise fez com que a               

mãe da vítima procurasse o único local disponível para que o senhor Ximenes pudesse se               

recuperar, naquela Casa de Repouso, ou como a própria irmã diz, Casa de Torturas.  

Pouco antes daquela tomada de decisão fatal, Damião se encontrava nervoso, sem se             

alimentar, privado de sono e sem ingerir a sua medicação, por isso, naquela sexta-feira, a               

senhora Albertina Viana Lopes, internou seu filho, já pensando no seu retorno para onde              

viviam, Damião, entregue pela sua mãe se encontrava em perfeito estado físico, sem sinais              

de agressividade e tão menos lesões corporais externas.  

De acordo com o histórico médico registrado na Casa de Repouso, em seu segundo              

dia, seria constatado apenas uma observação para Ximenes: confusão e desorientação, e            
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mesmo assim, persiste o quadro do estado de calmaria, sem nenhuma medicação prescrita             

nesta data. 

Na data do dia 03 de outubro de 1999, véspera de sua morte, o senhor Ximenes,                

supostamente, sofreu de uma crise de agressividade, encontrando-se desorientado, tendo a           

vítima, de acordo com o que foi relatado, entrado no banheiro e se negado a sair, por este                  

motivo, teria sido dominado e retirado à força por um auxiliar de enfermagem descrito com               

o nome de Elias Gomes Coimbra, e que esse teria recebido a ajuda de mais dois pacientes                 

que se encontravam orientados e, teriam o porte físico desejável para que a ação fosse               

concluída com sucesso. 

Nesse momento ímpar, o paciente teria sofrido uma lesão no rosto, na altura do              

supercílio e, logo em seguida, foi submetido a contenção física, além da aplicação de haldol               

e fernagan intramuscular, remédios caracterizados para controle de agitação e agressividade,           

além de seus efeitos colaterais como a sedação. Naquele mesmo dia, teria ocorrido um novo               

episódio que tornou necessário retorno da contenção física entre a noite do domingo e a               

segunda-feira. 

Então, na data de sua morte, em 04 de outubro de 1999, ao aproximar das 09h00 da                 

manhã, naquela fatídica segunda-feira, a sua procriadora compareceu na Casa de Repouso            

para fazer uma visita, porém, inesperadamente, teria o encontrado muito diferente de            

quando o deixou. Ximenes tinha suas vestes rasgadas, encontrava-se sujo, com dificuldade            

de respirar e pedindo socorro. 

Logo, Albertina Ximenes, solicitou um banho para seu filho, procurando por algum            

médico que pudesse prestar atendimento, tendo se encontrado com o senhor Francisco Ivo             

de Vasconcelos, ora Diretor clínico e médico daquele hospital psiquiátrico. Pensou-se que            

naquele momento o problema de seu descendente seria resolvido, tendo apenas sido            

prescrito medicações sem que houvesse uma realização de exames físicos, inclusive, o            

doutor retirando-se do local, deixando aquele hospital sem quaisquer outros médicos como            

responsáveis pela instituição. 

O senhor Damião faleceu horas depois de sua mãe ter o encontrado transfigurado,             

com seu nariz sangrando e com manchas roxas, se encontrado morto próximo do horário de               

11h30, decorrente de toda a situação de violência por ele enfrentada, e apenas duas horas               

depois da medicação do Diretor Clínico daquele sanatório, não tendo seu direito a ser              

assistido por outro médico durante sua morte, eis que naquela unidade pública não havia              

presente nenhum profissional formado em medicina durante a situação. 

Nota-se que em toda sua trajetória naquele hospital psiquiátrico, não foi prestado o             
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mínimo de assistência adequada para a vítima em questão, apenas tendo suas necessidades             

ignoradas.  

É importante ressaltar que na época dos fatos, o prefeito da cidade de Sobral, era Cid                

Gomes, atualmente, sendo conhecido como o Senador representante do Estado do Ceará, um             

político tradicional na cidade, com uma família considerada muito importante para a            

construção dela. Além disso, o dono do local da morte de Ximenes, é primo do prefeito na                 

data da morte, tornando dificultoso o caminho a ser trilhado pelos familiares denunciantes             

contra o poder político local. 

O caso de Ximenes Lopes é recente para a história da saúde mental brasileira, já que                

aconteceu há apenas 21 anos, e mesmo com a existência de elementos que protegem os               

Direitos Humanos, foi preciso a capacidade processual para apresentação de denúncias           

quanto aos mecanismos internacionais de supervisão dos direitos humanos, itens que           

trouxeram para a família daquela vítima um conforto para que pudessem confrontar a             

impunibilidade daquele local. 

Apesar de toda sua particularidade, é nesse cenário que se localiza a primeira             

condenação no âmbito de um tribunal para a nação brasileira no que tange a direitos de um                 

portador de doença mental, as violências relatadas pela família do sacrificado,           

demonstraram-se muito mais próximas da realidade daquele hospital psiquiátrico. 

A reconstrução do caso é importante para que seja compreensível em que medida os              

direitos foram violados ao ponto de que se buscasse a responsabilização internacional.            

Ressalta-se que do momento em que se utilizou força contra um paciente até o momento em                

que faltou a assistência médica dentro de um hospital, o Estado não prosseguiu de forma               

para que se punisse os responsáveis.  

A dor sofrida por Damião neste local era justificada pelo discurso de mãos             

amarradas para que se mantivesse a contenção do paciente. A primeira sentença da Corte              

Interamericana é resultado de quando os chamados portadores de transtornos mentais eram            

privados de convívio social por meio da internação e outros métodos considerados            

eficientes. 

A gravidade foi tão alarmante que quando o médico examinou o cadáver, não expôs              

as lesões externas, constatando, inclusive, que a causa da morte seria em função de uma               

parada cardiorrespiratória, tornando a situação ainda mais inaceitável para seus parentes.           

Solicitou-se que o corpo de Damião fosse encaminhado para Fortaleza, com o intuito de ser               

reavaliado pelo Instituto Médico Legal da capital do Ceará. 

Tal alternativa se deu pela frustração causada, eis que foi colocado como causa da               



14 

morte como indeterminada e sem elementos para responder, conduta que fez com que Irene              

passasse a acionar todos os órgãos públicos e as entidades de defesa dos direitos humanos a                

que conseguiu ter acesso, já que os laudos não se aproximavam da versão de sua mãe, tendo                 

a certeza que a morte do seu irmão não teria se dado por causas naturais.  

A peticionária teria pedido, inclusive, a instauração do inquérito na Polícia Civil e             

inquérito na Polícia Civil e Procedimento Administrativo no Ministério Público Federal que            

gerou no nº 080105.001068/99-62.  

A denúncia do caso ocorreu desde a Secretaria de Saúde de Varjota até a Comissão               

Interamericana de Direitos Humanos, reivindicava-se que fossem tomadas providências. A          

sede da justiça foi maior do que o medo de delatar aquele hospital, se não fosse o querer de                   

esclarecimento dos fatos e a necessidade de responsabilizar, Damião seria só mais uma             

vítima da Casa Guararapes.  

A morte de Ximenes se deu um contexto em que horas antes de seu fim, sua                

genitora o encontrava sangrando, com hematomas, cheirando excrementos, agonizando e          

pedindo ajuda aos gritos, mesmo assim, seu pedido de socorro foi ignorado, necessitando             

de uma pessoa sem a vulnerabilidade deste para que um médico o atendesse, e mesmo               

assim, Damião faleceu.  

A família enlutada ajuizou ação criminal e ação civil indenizatória contra a clínica             

psiquiátrica, além de peticionar contra o Estado omisso, do mesmo modo quando a família              

teria realizado as denúncias na Delegacia de Polícia da 7ª Região de Sobral-CE, mas              

devido a morosidade, foi necessário romper-se as fronteiras.  

Desde sua internação até o desestímulo da procura da justiça para os familiares,             

conforme relatado por Irene Ximenes Lopes, sendo que o hospital disse que não fosse dar               

queixa, de acordo com a fala da irmã da vítima, acrescentaram ainda que “não ia dar em                 

nada”, mas mesmo assim, procurou-se a polícia de Sobral, dando queixa de todo ocorrido,              

mas mesmo assim, a grave situação foi ocultada.  

Destaca-se que para um processo, cada ato ao procedimento deve contar com a             

participação de todas as partes envolvidas para que sejam atingidas por meio de um              

processo, que para a família de Damião foi negado, necessitando que se houvesse uma              

responsabilização internacional.  

Nesse momento, além de reafirmar a juridicidade do conjunto das normas para que             

houvesse a proteção dos indivíduos, ratificou-se a Constituição Federal de 1988,           

inserindo-se o que foi consagrado nela também no cenário de proteção internacional de             

Direitos Humanos. 
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O percurso da denúncia foi apresentada pela irmã da vítima, ora Irene Ximenes             

Lopes Miranda, que incansavelmente se buscou conhecimento para revelar os          

acontecimentos que foram recebidos pelo número de denúncia de 12.237, na Secretaria da             

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na data de 22 de novembro de 1999, que              

foi submetida para que a Corte decidisse se o Estado era responsável pela violação do               

direito à vida; à integridade pessoal;e quanto às garantias judiciais; além da proteção             

judicial.  

A casa de repouso era até aquele momento a única instituição para pessoas             

portadoras de deficiência mental, termo este, que inclusive é considerado equivocado, eis            

que quando se refere ao termo “portador”, considera-se que algum dia aquele paciente             

deixará de ter. Posteriormente ter sido denunciada, a clínica foi descredenciado do Sistema             

Único de Saúde (SUS) no que se refere a área de assistência hospitalar em psiquiatria, na                

época dos fatos, tal Clínica de Repouso, era um hospital psiquiátrico privado. 

A necessidade de busca pela justiça diante as instâncias de proteção dos direitos             

humanos internacionalmente assegurados se dá num contexto em que o Brasil sendo            

signatário originário, não teria sido compreensível nenhum motivo para a série de torturas e              

maus tratos que contextualizaram a morte de Damião, ei que quando se recorda que o               

Brasil teria ratificado tratados que protegem os direitos humanos, lembra-se que a partir             

desse momento, adotou-se medidas que protegem e promoveriam maior efetividade dos           

direitos humanos fundamentais. 

Nota-se que o sistema internacional traz à tona parâmetros mínimos de como cada             
Estado deve agir, legitimando as denúncias oriundas da inobservância das obrigações           

internacionais. Têm-se aqui, o caráter preventivo das regras de responsabilização          
internacional, assim como também os direitos e garantias internacionalmente assegurados,          

traz-se a obrigatoriedade do Estado e a procura da justificativa das suas práticas. 

Os fatos ocorridos em 1999, foram admitidos pela Corte porque já não existia             
solução alguma interna. Nota-se desrespeito aos seguintes dispositivos convencionais:         

direito à vida (artigo 4.1) e direito à integridade pessoal (artigo 5.1 e 5.2), para tanto do                 
paciente quando de seus familiares, além de ter ferido os direitos às garantias judiciais e à                

proteção judicial (artigo 8.1 e 25.1). 

A denúncia do dia 22 de novembro de 1999, começou seu processo de tramitação em               

14 de dezembro de 1999, quando se solicitou a manifestação do Brasil em relação ao               

conteúdo da denúncia. No mês de fevereiro do mesmo ano, a CIDH recebeu outra petição da                

ora demandante, Irene Ximenes, informando que até àquela data as autoridades locais não             

teriam tomado providência alguma referente ao caso, e denunciava outra vítima de tortura             



16 

daquele mesmo local.  

Do mesmo modo, quatro dias após, a Comissão confirmou o recebimento da            

informação da demandante, que datou de 31 de janeiro de 2000, a qual acrescentou à               

denúncia novos documentos, e foi nessa mesma data, a Comissão transmitiu ao Estado             

brasileiro as informações, concedendo então o prazo de 60 dias para que se prestasse as               

informações que entendesse necessárias sobre o que fora informado pela irmã de Lopes,             

apesar de toda essa situação, o Estado sequer deu respostas, e apenas em 01 de maio de                 

2000, a Comissão teria remetido outro comunicado para que o país prestasse informações no              

prazo de 30 dias, sob pena de aplicação do estabelecido do artigo 42 do Regulamento da                

Comissão.  

Assim, segundo o relatório de admissibilidade de nº 38/2002, o Estado ainda            
posicionando sem respostas, a Comissão Interamericana prognosticou uma renúncia tácita          

do Estado brasileiro e tendo seu direito de interpor a exceção de falta de esgotamento dos                
recursos internos. Apesar do que era solicitado para o Estado brasileiro, insistiu-se em ficar              
inerte diante o pedido de informação, a Comissão tendo em conformidade com o             

estabelecido nos artigos 46 e 47 da Convenção Americana dos Direitos Humanos admitiu-se             
a petição a respeito das eventuais violações. 

Na sentença da Corte assinala-se que as pessoas com deficiência mental sujeitam-se            

a discriminação, sendo um grupo vulnerável a terem seus direitos humanos violados,            

sofrendo das mais perversas formas de maus tratos. Presume-se que ao ter escolhido o              

tratamento psiquiátrico, sem certo grau de poder de escolha, Ximenes Lopes acaba por ser              

torturado simplesmente por ter procurado pelo o que lhe era de Direito.  

Todos itens citados inclusive na declaração feita no Inquérito nº 404/99, trouxeram            

como recortes várias declarações de vítimas da então Casa de Repouso, bem como da visita               

do Grupo de Acompanhamento e Avaliação da Assistência Psiquiátrica Hospital -           

GAPH-CE, quando visitou em novembro de 1999, após a denunciação, foi colhido            

informações acerca das denúncias feitas à Comissão só fez constatar as irregularidades e o              

mau funcionamento da instituição, já que apesar de tudo, não havia ainda instaurado             

nenhuma ação e nenhuma punição.  

Sendo que, inclusive, dessa visita realizada pelo Grupo de Acompanhamento          

retirou-se evidências quanto a assistência médica precária; maus tratos e outros tipos de             

defeitos ligados à assistência psiquiátrica que o Ministério Público precisava tomar           

providências.  

A investigação judicial era importante para a família para que se descobrisse se o              

Estado cumpriria ou não, tinha ou não responsabilidade pela morte do seu irmão, e é com                
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esse fator de esgotamento dos recursos internos que habilitou-se os requisitos de            

admissibilidade da ora petição, eis que se entendeu que o Estado teria renunciado             

tacitamente ao direito de interpor a exceção de falta de esgotamento. 

Fica claro quando a Comissão verifica que os fatos alegados, as situações eram             

eventuais violações, que tinham conexão com o dever genérico Estatal de respeito e garantia              

de direitos estabelecidos pela Convenção Americana, foi necessário uma entidade para que            

se reivindicava direitos inerentes ao homem e, mesmo durante trâmite perante a Comissão e              

proposta de solução amistosa, em maio de 2003, o Estado não teria respondido a              

possibilidade, aparentando sempre estar indisponível para futuros pronunciamentos.  

A forma não idônea e negligente pelos médicos e enfermeiros, trouxe uma morte             

prematura para o senhor Ximenes, e a genitora quando prestou ao Ministério Público             

Federal durante o procedimento administrativo, quando teria ido visitar na segunda feira de             

sua morte, o porteiro lhe informou que seu filho não tinha condições de receber visitas, mas                

mesmo assim, insistiu e entrou naquela Casa de Torturas, chamando seu filho até que ele               

aparecesse na frente dela, amarrado e caindo aos seus pés, “com a cabeça tão inchada que                

não parecia sua”, até viu seu filho ser médico sem exames prévios, além disso, precisando               

guardar como última lembrança do seu filho no chão do quarto daquele hospital, sem roupas               

e com suas mãos ainda atadas.  

Destaca-se que somente na data de 30 de abril de 2001, a Comissão Interamericana              

presumiu os fatos relatados como verdadeiros, somente pela falta de contradição das            

informações do Estado, não tendo negado os fatos alegados, não provando sua inocência. A              

Corte Interamericana assinala, inclusive, que para efeito da análise seria irrelevante se houve             

intenção ou motivação do agente que teria violado os direitos reconhecidos na Convenção.  

A situação de violência na Casa de Repouso foi estabelecida no momento em que              

seu o falecimento de Damião Ximenes naquela instituição, inclusive, nota-se antes da            

morte da vítima desse caso, já teria ocorrido pelo menos duas mortes que indicavam causas               

violentas, inclui-se golpes na altura da cabeça com objetos contundentes, sendo estes os             

que provocam lesão ou contusão pela pressão exercida, cita-se, inclusive, a morte do             

genitor da testemunha Maria Gorete Silva, ocorrida em 1991. Os depoimentos transcritos            

no relatório nº 38/02 trazem conhecimento sobre mortes inexplicadas naquela casa e que             

não tiveram suas causas esclarecidas por meio de qualquer investigação. 

A Casa Guararapes começa a ser caracterizada pela violência física exercida pelos            

seus enfermeiros, até que durante o depoimento do senhor Francisco das Chagas Melo,             

que esteve internado como paciente, essa situação é ressaltada quando se traz o relato de               
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que teria sido a pior época da sua vida, já que teria apanhado muito naquele local, e que                  

teria notado os enfermeiros ao invés de dar assistência, traziam brigas entre os pacientes. 

Observou-se também por meio do relato do diretor clínico da Casa de Repouso,             

inúmeras reclamações sobre maus tratos e medicamentos trocados e, na verdade, aqueles            

funcionários amarravam os pacientes sem quaisquer critérios, coadunando com a ideia de            

cada relato que depunha extrema violência naquela instituição, ficando claro que se            

convivia em uma situação de condições desumanas e degradantes para cada interno, motivo             

pelo qual na portaria nº 026 de 2 de março de 2020, foi assinalado a intervenção naquele                 

local. 

As atitudes tomadas no suposto tratamento de Damião, violaram muito além de            

princípios, mas também o próprio Direito de um tratamento adequado quando o mesmo             

estava em observância do Estado como um paciente doente mental. Ressalta-se, nesse            

momento, a declaração da mãe de Ximenes, no relatório de nº 38/02, folha de número 05,                

que o senhor Francisco Ivo de Vasconcelos, ora diretor da Casa de Repouso, e também na                

época dos fatos, legista do Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Sobral, em que               

teria que deixar morrer, já que nascemos para morrer, demonstra-se aqui, o despreparo             

daquele local para o atendimento de seus pacientes e dos parentes dos enfermos. 

Já que se nasce para morrer, deveria então, o hospital ter-se colocado a disposição de               

melhoria da saúde do paciente, evidencia-se as deficiências daquele local, faz-se necessário            

destacar nesse ponto que Damião adentrou aquele recinto andando sozinho em perfeito            

estado, assentindo seu retorno pela necessidade extrema de um tratamento. As           

circunstâncias duvidosas do tratamento não foram suficientes para que a justiça nacional            

desse importância para o caso e, afirma-se para possíveis novas situações.  

É no contexto de provas documentais, depoimentos e outros elementos que se prova             

a violência re-afirmando tudo aquilo dito pelas testemunhas do processo afetando-se a            

integridade pessoal, a vida e demais direitos humanos fundamentais dos seres humanos que             

precisavam de tratamento naquele local, além disso restaura-se a Declaração dos Direitos do             

Deficiente Mental, adotada em 1971 pela ONU, 28 anos antes da morte do símbolo de luta,                

o pedido de adoção de medidas de proteção das pessoas com atraso mental no plano               

nacional e internacional.  

Quando se lê o relato do caso Ximenes não se vê respeito àquela vida, como as                

demais relatadas nos autos do processo, inclusive não tendo sido a primeira vítima daquele              

mesmo ano, e apesar da existência de direitos foi preciso dar a voz a Damião para que sua                  

memória fosse preservada com o ser humano que foi antes das dores causadas pelo seu               
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tratamento psiquiátrico, tendo hospital psiquiátrico do Ceará como local da morte de            

Damião pela marginalização do Direito de Damião, conforme consta no trecho:  

 

A marginalização, abandono ou negligência caracterizam o caso Damião         
Ximenes,tais atitudes possibilitam violações de Direito, visto que houve         
aproveitamento da falta de discernimento da vítima para que deixassem o           
mesmo suo; amarrado e ensanguentado, sendo parte de uma estatística de           
casos de violação e barbárie, poderia Damião ter vivido em meio a            
sociedade até hoje, se não houvesse seu transtorno se manifestado,          
conforme consta “Tais transtornos, primeiramente, lhe causavam retração        
anímia, sonambulismo e depressão, e com o transcorrer do tempo, evoluiu,           
apresentando sinais de descontrole e agressividade consigo e outrem”.         
(COMISSÃO IDH, DCIDH, 2004, p.15-17). 

Damião Ximenes Lopes teria apresentado seus primeiros sinais de alteração em seu            

comportamento depois de traumatismo crânio-encefálico devido aos castigos físicos         

impostos por seus pais enquanto se deleitava em seu sono, e em seguida apresentou seu               

transtorno mental de origem orgânica, inicialmente com o sonambulismo e desorientação,           

posteriormente, apresentou períodos depressivos e daí em diante sua doença piorou.           

Assinala-se ainda na página 21 sobre o cadáver de Ximenes que:  

Foi uma das pessoas que ajudou a vestir o corpo de Damião, e que viu naquele                
corpo quando o vestia o seguinte: a cabeça dele em cima estava como se estivesse               
fofa, que atrás da orelha tinha uma “cisura”, que o depoente diz ser uma cicatriz,               
no ombro do lado direito, uma mancha roxa, como se tivesse sido uma pancada,              
no braço direito tinha uma mancha vermelha, quando a cabeça dele era balançada             
para vesti-lo saiu “salmoira” (sic) pelo nariz e ouvido” (Declaração da           
Testemunha Francisco Raimundo Alves, de 20 de dezembro de 1999, no Inquérito            
Policial, página 21, Relatório nº 38/02 ) 

 

De acordo com relatório nº 38/02, por um psiquiatra, os sintomas teriam sido             

causados por sofrimento e isolamento da pessoa doente de seus padrões normais de             

comportamento, a Organização Panamericana de Saúde apresentava o termo “psicótico”          

como sintomas psicóticos associados a alguns transtornos mentais severos, porém          

conforme também mencionado no relatório da CIDH, seriam fenômenos anormais ou           

patológicos, assinala-se que os transtornos psicóticos seriam grupo heterogêneo de pela           

apresentação de ideias delirantes, por exemplo.  

Resumidamente, entende-se que na época do ocorrido, ao ingressar na Casa de            

Repouso, Lopes apresentava sintomas de ‘síndrome psicótica’ e sem lesão física,           

ingressando em estado de depressão. A Comissão Interamericana teria assinalado sobre a            
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vulnerabilidade à discriminação, restrição arbitrária da liberdade pessoal e o trato           

desumano e degradante, visa-se a situação particular de vulnerabilidade como um item            

facilmente de ser afetado, já que este ser não conseguiria se defender tão facilmanete pelas               

suas particularidades.. 
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3 A PETIÇÃO, O PROCESSO E A CONDENAÇÃO 

 

A condenação do Brasil em uma Corte Internacional se deu em vários quesitos, o              

primeiro, se deu por ele ser signatário originário, como já informado anteriormente, outro             

requisito essencial é que os direitos violados tenham prejudicado realmente a vítima ou             

seus familiares, além de ter gerado repercussão. O trâmite se dá de acordo com o artigo 46,                 

da Convenção:  

a.. [...] que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição            
interna, de acordo com os princípios de direito internacional geralmente          
reconhecidos.  

b. que seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data em               
que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da           
decisão definitiva;  

c. que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro             
processo de solução internacional;  

d. que, no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a               
profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa ou do representante legal da             
entidade que submeter a petição.  

 

Daí a Comissão teria recebido a petição na qual se contém alguma violação à              

convenção, de acordo com o artigo 48,e se pede informações à autoridade responsável pelo              

Estado-parte, enviando informações daquela petição para que o Estado-parte crie ciência,           

fixa-se prazo para se requerer as referidas informações. A peticionária teria ainda oferecido             

uma solução amistosa, a qual nem respondida foi.  

Os atos anteriores à morte de Damião foram efetuados por enfermeiros de uma             

entidade privada que prestava serviços para o Estado, atribuindo-se ao Estado brasileiro a             

responsabilidade internacional. Sabe-se que a primeira obrigação dos Estados parte da           

Convenção Americana é a de assegurar os direitos e liberdades nela contidos,além de             

implicar em que não se viole os direitos garantidos, e em segundo plano, seria a de garantir                 

o pleno exercício dos direitos da Convenção.  

Foi analisado pela Corte os princípios gerais de direito internacional, sendo os            

Estados parte responsabilizados pelo o que os agentes deles e suas omissões quando             

se viola algum direito interno.  

Para a Corte fica claro e é imputável para o Estado toda violação aos direitos               

reconhecimentos, sendo assim, todo ato ilícito que viole os direitos humanos acarreta uma             

responsabilidade internacional do Estado pela falta de desempenho do Estado para que            

tivesse prevenido a violação, aqui sendo específico, as agressões dos enfermeiros são            



22 

atribuíveis de maneira direta ao Estado Brasileiro.  

De acordo com o artigo 197 da Constituição, ao poder público fica disposto a              

regulamentação, fiscalização e controle, além de estar combinado que a assistência           

hospitalar é livre para a iniciativa privada no artigo 199, estando ambos os serviços de               

saúde sob jurisdição do Estado brasileiro.  

Durante o ocorrido, Damião estaria sob custódia do Estado brasileiro, portanto,           

conclui-se que era o responsável internacionalmente pelos atos que causaram a morte de             

Lopes.  

O direito à integridade pessoal, respaldado pelo artigo 5 da Convenção           

Americana,foi desrespeitado quando se produziu ferimentos mediante golpes com as          

mãos e com objetos contundentes, estabelece-se no caso específico, o direito tendo sido             

violado com o Senhor Ximenes quando golpeado com punhos ou com objetos            

contundentes constatados na necropsia, sendo possível aferir que o Estado não respeitou a             

integridade física, psíquica e moral do jovem.  

O direito à vida encontrado no artigo 4 da Convenção Americana sobre Direitos             

Humanos quando estabelece todos terem direitos, este direito sendo fundamental para que            

o ser humano simplesmente consiga exercer outros direitos, inclusive, sendo para a Corte             

Interamericana um pré requisito para o gozo de todos outros, tendo o Estado violado esse               

direito quando golpeou sem motivo algum o senhor Damião, além disso, destaca-se as             

condições da hospitalização e, consequentemente, morte da vítima.  

Retira-se parte do fragmento que o Estado brasileiro teria que ter assegurado            

atendimento médico para Damião, consta na Sentença de 04 de julho de 2006, pela Corte               

Interamericana de Direitos Humanos, na folha 43, que “o hospital não oferecia as             

condições necessárias com o exercício ético-profissional da medicina”, demonstra-se a          

Casa de Repouso como lugar inabitável para quem realmente necessitava do socorro,            

ainda havia de se contar o histórico de violências naquele recinto.  

 

128. Os Estados têm o dever de assegurar atendimento médico eficaz às            
pessoas portadores de deficiência mental. Essa obrigação se traduz no          
dever estatal de assegurar seu acesso a serviços de saúde básicos; à            
promoção da saúde mental; à assegurar seu acesso a serviços de saúde            
básicos; à promoção da saúde mental; à prestação de serviços dessa           
natureza que sejam o menos restritivos possível; e à prevenção das           
deficiências mentais.  
129. Em virtude de sua condição psíquica e emocional, às pessoas           
portadoras de deficiência mental são particularmente vulneráveis a        
qualquer tratamento de saúde e essa vulnerabilidade se vê aumentada se           
verifica em razão do desequilíbrio de poder existente entre os pacientes e o             
pessoal médico responsável por seu tratamento e pelo alto grau de           



23 

intimidade que caracteriza os tratamentos das doenças  
psiquiátricas. (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS     
HUMANOS. CASO XIMENES LOPES VERSUS BRASIL. SENTENÇA       
DE 4 DE JULHO DE 2006.) 

A necessidade de proporcionar um atendimento digno e a proteção da integridade            

psíquica, física ou moral do paciente demonstrava o dever de cuidar, item que se esvai no                

sentido de que ao invés de se ter melhorias do paciente, o Hospital Casa expunha a                

particular vulnerabilidade de cada doente mental daquele espaço, tendo os direitos das            

pessoas portadoras de deficiência mental ficado para trás ao decorrer da evolução do             

hospital psiquiátrico.  

Inexistia cuidados mínimos e condições de internação dignas, não sendo seguido o            

guia estabelecido pela Organização das Nações Unidas quanto aos Princípios para a            

Proteção dos Doentes Mentais e Para a Melhoria do Atendimento de Saúde Mental,             

fazendo com que, inclusive, os pacientes deste local, perdessem sua autonomia, no caso             

específico, as mãos atadas do senhor Damião sem que houvesse necessidade representa a             

perda desse princípio.  

Em resumo, a Casa de Repouso encontrava-se no âmbito do sistema público de             

saúde, sendo função do Estado conhecer as condições de internação oferecidas por ela.             

Consta também na sentença, na folha 55, que “a violência contra os pacientes já havia sido                

o contexto da morte de duas pessoas internadas no referido hospital”.  

Considera-se que caso o Estado tivesse investigado as diversas denúncias e as            

diferentes queixas, poderia ter sido alterado as condições de tratamento dos pacientes e,             

podendo até ter impedido as diversas mortes e maus tratos naquele local. A obrigação de               

investigar, o direito a um recurso efetivo e direito a garantias judiciais, itens também              

comprometidos pela omissão Estatal, são itens já estabelecidos anteriormente pela          

Convenção Americana nos artigos 1.1,25 e 8 atribuídos como obrigação aos Estados parte             

do sistema interamericano de direitos humanos, o Brasil não tendo investigado e tão menos              

sancionado os responsáveis pelas violações no caso em tela.  

O Estado teria obrigação de investigar e punir seriamente quem violasse os direitos             

humanos, a Corte entendo que mesmo que fosse difícil a investigação, continua sendo             

obrigação de investigar como também de prevenir para a Convenção ainda, puniria-se não             

só os autores materiais dos fatos, como também os intelectuais de tais fatos,             

demonstram-se que no Brasil quanto ao Damião Ximenes não houve investigação séria,            

imediata e exaustiva, restando-se somente a impunibilidade.  

Quanto à decisão da corte sobre violação ou não de direito, a mesma determina que               
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àquele direito violado seja assegurado, ao decidir determinar sentença, torna-se definitiva e            

inapelável, devendo as partes serem notificadas.  

Somente em 2006 realizou-se a última assembleia sobre o caso, na Costa Rica,             

sede da Corte, a mãe e irmã de Ximenes comparecerem com representantes da ONG              

Justiça Brasil e da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Ceará,             

tendo os depoimentos e provas colhidas em dezembro de 1999, era o início da tramitação               

que só se finalizaria quase sete anos após. O Brasil condenado pela CIDH de sete votos a                 

zero,contendo mais de 80 páginas que justificaram como a entidade violou os direitos,             

salienta-se que não só os direitos estabelecidos pela convenção, direitos básicos           

instituídos pela Constituição Federal e, o Pacto de San José da Costa Rica.  

O Juiz Sergio García Ramírez deu a conhecer à Corte seu Voto Fundamentado e o               

Juiz Antônio de Augusto Cançado Trindade deu a conhecer à Corte seu Voto Separado,              

os que acompanham a presente Sentença.  

A Corte reconheceu a responsabilidade pela violação dos artigos 4 e 5 da             

Convenção, que se referem ao direito à vida e a integridade pessoal, além de estar claro                

para o Tribunal que se existiam outros obstáculos, como as condições de manutenção,             

conservação e higiene, além da assistência médica como afronta à dignidade da pessoa             

humana.  

Destaca-se aqui, que a Convenção tinha como intuito reafirmar um regime de            

liberdade pessoal e justiça social; reconhecendo os direitos essenciais como fundamentais           

para os atributos da pessoa humana, razão por que justificam uma proteção internacional,             

e são nesses princípios que foram consagrados na Carta da Organização dos Estados             

Americanos, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na            

Declaração Universal dos Direitos do Homem e que foram reafirmados e desenvolvidos            

em outros instrumentos internacionais, tanto de âmbito mundial como regional; que se            

reitera, segundo a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o ideal do ser humano              

livre,caso sejam criadas condições que permitam a cada pessoa gozar dos seus direitos             

econômicos, sociais e culturais, bem como dos seus direitos civis e políticos.  

Nos seus pontos resolutivos, a Corte decidiu por unanimidade admitir o           

reconhecimento parcial da responsabilidade internacional pela violação dos direitos à vida           

e a integridade pessoal, conjuntamente com a obrigação geral de respeitar e garantir os              

direitos estabelecidos nos primeiros artigos deste tratado,e declarou, também por          

unanimidade, que o Estado teria violado em razão do senhor Damião, os direitos à vida e                

à integridade pessoal no que tange a obrigação geral de respeitar e garantir os direitos.  
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Além de o Estado ter violado os direitos dos genitores e dos irmãos, Irene e               

Damião, o direito à integridade pessoal previsto no artigo 5 da Convenção Americana, em              

relação com a obrigação geral de respeitar e garantir os direitos estabelecidos no tratado,              

nos termos dos parágrafos 155 a 163 da Sentença.  

A sentença se constitui como forma de reparação, dispondo por unanimidade, que o             

Estado garanta em prazo razoável, o processo interno que se destine a investigar os              

responsáveis pelos fatos e que surta seus efeitos.  

No voto fundamentado do juiz Sergio García Ramírez em relação à sentença da             

Corte no caso Ximenes, proferida em 4 de julho de 2006, coloca os direitos e as garantias                 

universais como caráter básico pensando numa generalidade de pessoas, permitindo          

reconhecer os seres humanos através de seus casos e exigências diferenciadas, sendo tarefa             

do estado preservar os direitos de todas as pessoas sujeitas à sua jurisdição. De acordo com                

Ramírez, fica claro que quando houver desigualdade de fato, colocando-se o titular de             

direitos em situação difícil, incumbe ao Estado proporcionar meios para que se corrija ou              

iguale, compense ou equilibre o sujeito ao acesso a esses direitos.  

Sérgio diz ainda que o Estado atua como garantidor dos direitos e liberdades dos              

que se encontram sob sua jurisdição, decidindo assim, por meio da Constituição Política as              

disposições internacionais que circulam os direitos humanos, têm-se como função          

garantista do Estado, em razão de ser garante é necessário que seja proporcionado os meios               

para que se decida e atue da melhor forma possível, desenvolvendo as potencialidades e              

cumprindo seus destinos, garantindo-se o gozo e exercício do direito e da liberdade por              

meio de prestações, por exemplo.  

De acordo com Ramirez é dentro de uma capacidade de conduzir sua própria vida,              

que se exalta a ideia de autonomia e retira-se a ideia de opressão que possa ocultar um                 

sujeito de estabelecer o que lhe conveniente ou o que possa tomar suas decisões, e é nesse                 

mesmo Estado, que existe hipóteses específicas de proteção, com finalidades de           

salvaguarda ou terapêutica, nesse caso para os enfermos que necessitam. 

Cita-se que no Caso Ximenes, o Tribunal examinou pela primeira vez a situação de              

um doente mental internado que se encontrava a garantia e preservação por seus direitos              

inderrogáveis, cabia ao Estado o atendimento psiquiátrico de uma forma constante para            

sustentar os direitos do indivíduo, que naquele momento não teria escolha alguma, só             

estaria sob jurisdição estatal.  

O doente mental estaria ainda cheio de direitos previsto, principalmente ao que se 

tange ao sofrimento e a preservação do bem-estar, mas no caso do senhor Ximenes, 
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perde-se mais a vida durante supostas medidas terapêuticas, e na inobservância do direito 

universal à proteção de saúde, e, acrescenta o juiz que é a partir desse momento que se 

constroi diversos modelos de tratamento para que a centralização pública estrita atinja a 

prestação livre de serviços profissionais.  

Em resumo, o juiz Ramirez coloca o Estado demandado como reconhecido pela            

responsabilidade sob diversos títulos dos fatos, sendo possível distinguir entre a mera            

supervisão e a indiferença institucional por parte do Estado com respeito aos entes             

privados, e a responsabilidade de um Estado que recebe seu encargo e se relaciona com o                

usuário do serviço.  

No voto do Juiz A.A Cançado Trindade, contribuiu-se como particular relevância da            

matéria apresentada para a Corte, e reflete-se a centralidade do sofrimento das vítimas no              

Direito Internacional dos Direitos Humanos, colocando que Damião seria um dos outros            

“ingredientes trágicos” e suas atuais tragédias, e quando se tem a declaração testemunhal da              

irmã da vítima, o teria relembrado de personagens da peça de Sófocles, em que Irene               

também se decompõe quando se tomou conhecimento da morte do seu irmão em uma casa               

de repouso, seu irmão que antes teria sido entregue aos cuidados da previdência social volta               

já dentro do caixão, pronto para o sepultamento, sendo possível enxergar as marcas de sua               

trajetória, traz se pelo juiz o desespero da irmã da vítima.  

Cançado Trindade coloca a morte de Damião como morte violenta do indefeso,            

relatando de sua busca de tratamento médico, que teve efeito reverso e devastador na sua               

vida e na dos seus familiares imediatos, coloca-se Irene como personagem principal da             

sentença, além de colocar a vida da mãe como arruinada por completo, já que sempre se                

recorda da morte de seu filho. 

Destaca-se a projeção do sofrimento humano no tempo e a centralidade das vítimas             

no Direito Internacional dos Direitos Humanos, já que os indivíduos se encontram            

efetivamente como sujeitos de Direito e necessitando estar numa posição central,           

independente de serem ou não vítimas de violações, e é nesse contexto que se considerou o                

reconhecimento de responsabilidade internacional do Estado Brasileiro, visto que não          

poderia passar despercebido uma contribuição positiva para os avanços do processo e a             

vigência dos princípios inspiradores da Convenção Americana no Brasil, e uma suposta            

cooperação processual, que teria possibilitado à Corte do cumprimento do dever da prestação             

jurisdicional.  

Pelo juiz fica notório o direito de acesso à justiça lato sensu na indissociabilidade              

entre os artigos 25 e 8 da Convenção Americana, eis que o dever geral de garantia e as                  
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obrigações erga omnes de proteção, constitui um patrimônio jurídico do sistema           

interamericano de proteção, e na presente sentença matéria é fiel para que se haja              

entendimento da indissociabilidade entre os artigos 25 e 8 da Convenção Americana quando             

pela Corte recorda a responsabilidade internacional do Estado como distinta de           

responsabilidade de direito interno, registra-se que a CIDH pronunciou-se em defesa de um             

conjunto integrado.  

Destacou-se também do pronunciamento de Trindade que a sentença advertia o           

direito à integridade pessoal e a proibição imperativa da tortura e penas ou tratamentos,              

sendo por fato da vítima direto do presente caso ser pessoa portadora de deficiência mental,               

revesteria de uma circustância agravente, tendo a Corte reconhecido proteção especial, e em             

resumo haveria obrigações de proteção revestidas de caráter erga omnes já que abarcaria             

também as relações interindividuais, sendo que o dever do Estado seria de previnir, e trazer               

os cuidados individuais, e coloca que a Corte poderia ter se respaldado ainda mais numa               

jurisprudência mais avançada sobre a matéria, e contribuido para a evolção jus cogens, ainda              

segundo Trindade, a sentença deveria teria ido além quanto aos direitos estabelecidos no             

artigo 8 e 25 da convenção.  

A corte teria considerado como parte lesada a vítima diante dos direitos consagrados             

no artigo 4.1 e 5.1 e 5.2 da Convenção Americana, e em relação ao artigo 1.1 desse mesmo                  

instrumento, e por este motivo o Estado seria credor das reparações a título de dano               

material e imaterial, além de considerar como parte lesada as senhoras Albertina Viana             

Lopes e Irene Ximenes Lopes.  

Para a Corte o Estado publicaria, assim como publicou, no prazo de seis meses, no               

Diário Oficial os fatos provados na sentença, tendo que o Estado pagaria quantia em              

dinheiro à família de Damião Lopes pelos danos materiais no prazo de um ano, a sentença                

também obrigou o país para que se reformule o Sistema Nacional de Saúde, principalmente              

no que se percebia em relação às pessoas com deficiências mentais.  

Os sete juízes sendo Sérgio García Ramírez; Alírio Abreu Burelli; Antônio Augusto            

Cançado Trindade; Cecília Medina Quiroga; Manuel E. Ventura Robles e Diego García            

Sayán, foram os juízes no caso Ximenes Lopes, e como secretário fizeram se presentes Pablo               

Saavedra Alessandri, ora secretário e Emilia Segrares Rodrígues, ora secretária adjunta e            

proferiram a sentença de condenação unânime que alterou a vida no Brasil, inclusive,             

dispondo que o Estado deveria continuar a se desenvolver em programa de formação e              

capacitação para o pessoal médico, de psiquiatria e psicologia, de enfermagem e auxiliares             

de enfermagem e para todo que são vinculados ao atendimento de saúde mental, em especial               
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sobre os princípios que se devem reger o trato das pessoas portadoras de deficiência mental,               

conforme padrões internacionais e aqueles dispostos nesta Sentença, nos termos do parágrafo            

250 da mesma.  

Ressalta-se também que decidiu-se que se supervisionará o cumprimento íntegro da           

sentença dada, e se daria por concluído o caso Ximenes, e que no prazo deveria constar para                 

a Corte o relatório de medidas adotadas para o seu cumprimento. O Estado ficou obrigado a                

pagar em dinheiro, durante um ano, a título de custas e gastos gerados em âmbito interno e                 

no processo internacional a quantia fixada que deveria ser entregue à senhora Albertina             

Lopes em seus pontos resolutivos.  

Ademais, a Corte reconheceu que o Estado teria adotado internamente série de            

medidas para que se tenha melhores condições de atenção psiquiátrica nas diversas            

instituições do Sistema Único de Saúde, inclusive, em Sobral, município estudado aqui,            

constituiu-se uma comissão para que se investigassem a responsabilidade da Casa de            

Repouso.  

Com o voto fundamentado do juiz Sérgio García Ramírez, delegava os serviços e             

responsabilidade estatal, que os fatos em que o Senhor Ximenes foram submetidos a medidas              

terapêuticas foi o que permitiu engajamento de melhoria nos diversos terrenos (leia-se            

nacionais e internacionais), disse mas não sendo do propósito de Ramírez abordar sobre os              

modelos e analisar suas vantagens e desvantagens, e destacando quando o Estado se             

transladou para outras mãos a prestação de serviço já que faria parte de um acervo de direitos                 

sociais ao que se refere a responsabilidades e deveres estatais. O Estado Garante seria aquele               

que sua função varia na qualidade e intensidade, conforme a característica de cada item.  

A Comissão alegou Inter alia com relação à violação do direito à vida que o Estado                 

não teria cumprido sua obrigação de proteger e preservar a vida do Senhor Damião, sendo tal                

violação percebida só pelo fato de ter causado da vítima, e sua falta de investigação séria e                 

com relação à violação do direito à integridade pessoal às condições de hospitalização na              

Casa, eram incompatíveis com respeito ao princípio à dignidade da pessoa humana, já que              

foi internado como paciente do SUS, a contenção física não teria levado a conta as normas                

internacionais, não tendo sido mantido condições dignas para sua subsistência, todo aquele            

tratamento desumano e degradante foram contínuos para com os indivíduos daquele espaço.  

Considera-se que a Corte provou que o Estado abrange tanto os reconhecidos quanto             

os que são provados com base no conjunto de elementos constantes do expediente. A Corte               

considerou controvérsia quanto à alegação de violação dos direitos consagrados nos artigos,            

e ao que se diz respeito à determinação das reparações, custas e gastos.  
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O Tribunal julgou proferir uma sentença em que se esclarecesse os fatos e os              

elementos que se tange aos elementos do mérito do assunto, assim como as consequências de               

forma de reparação para o senhor Ximenes e seus familiares, de maneira que se contribua               

para que os fatos não se repitam. Determinou-se para a Corte as obrigações gerais de               

respeitar e garantir os direitos decorridos pelos deveres especiais, determináveis em função            

de cada particular de proteção do sujeito de direito, por uma condição pessoal e devido à                

situação específica.  

Toda a prestação de serviços públicos teria implicância de proteção de bens públicos             

sendo finalidade do Estado, podendo delegar a prestação através de terceirização. A            

terceirização, mantendo a titularidade da obrigação de destacar o de serviços públicos e de              

proteção do bem público respectivo, tendo os Estados são obrigados a respeitar os direitos              

reconhecidos na Convenção e a organização do poder público para que haja garantias.  
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4 A SAÚDE MENTAL E O DIREITO 

Encontra-se na Carta Magna, assim como nas outras regulamentações, cartilhas e           

outros mecanismos previstos, que auxiliam na pesquisa no que tange o Direito à Saúde,              

tendo a Lei estabelecido diversos parâmetros para a proteção ao Direito ao tratamento da              

Saúde Mental.  

Esse direito foi alcançado no Brasil através de diversas conquistas quanto ao            

cumprimento das garantias contidas na Constituição, aludindo diversos instrumentos         

jurídicos em esfera internacional e nacional, além da legislação federal em saúde mental,             

apresenta-se os Direitos Humanos subjugado positivamente como forma protetora do          

Princípio da Dignidade do Homem, associado com os direitos fundamentais para que se             

alcançasse o direito à saúde.  

Apesar desse alinhamento ser considerado recente, a sistemática internacional de          

proteção desses direitos, constata o Brasil desde a Convenção Americana de Direitos            

Humanos em 1969, tendo sua vigência internacional em 1978, quando atingiu o número             

mínimo para a adesão. A internalização ocorreu em 06 de novembro de 1992, por meio do                

decreto nº 678/1992 pelo Estado Brasileiro, sendo que somente em 2003 teria sido             

declarada a aceitação da competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

Somente em 10 de dezembro de 1998, foi exposta por meio do decreto de nº               

4.463/2002 a promulgação da Declaração de Reconhecimento da Competência Obrigatória          

da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tendo a reserva de reciprocidade, ao mesmo             

tempo de acordo com o artigo 62 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto              

de São José), de 22 de novembro de 1969, fortalecendo-se as instâncias de proteção dos               

direitos humanos internacionalmente assegurados.  

Além disso, desde a inauguração do Hospício Pedro II, em 1852, iniciava-se a             

psiquiatria no Brasil, sua base era na forma de isolamento, eis que se considerava o               

paciente como doentio, porém, com chances de tratamento, tendo como objetivo o cuidar e              

tratar, de forma medicamentosa, os chamados doentes psiquiátricos. Já na década de 1970,             

se encontra o Brasil em transformação histórica, não se permitindo mais o tipo de exclusão               

ocorrida naquela época, conforme o seguinte trecho:  

 

Assim, Juqueri, fundado em 1901 em São Paulo, designado como o           
segundo momento da psiquiatria científica, com a proposta de asilamento          
científico (final de 1950), continuava sendo o maior centro de pacientes,           
com um total de 13.019 pacientes, chegando a concentrar, em 1965,            
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14.393 internos, o que levou ao seu limite começando então a política de             
alargamento para entidades privadas (Barros,1996). Consequentemente,      
veio a insatisfação com os hospitais, hospícios e colônias, pois havia           
superlotação, maus-tratos e deficiência de pessoal. Com o golpe militar          
(1964) e a nova forma de organização do Estado, foram desencadeadas           
mudanças para o Sistema Sanitário Brasileiro, dentre elas o crescimento          
do setor privado e a assistência médica. A assistência extra – hospitalar,            
até 1961 possuía 17 ambulatórios psiquiátricos em todo o país. (Oliveira,           
2009; Resende, 1989).  

 

A Convenção Americana positiva um rol de direitos humanos que estariam sob            

responsabilidade dos Estados-parte, esses tendo obrigação de assegurar o livre e pleno            

exercício. O Brasil quando aderiu ao Pacto de San José da Costa Rica em 1992, teria                

reconhecido a competência obrigatória da Corte, e conforme decreto 4.463 de 2002,            

exprime se o estado brasileiro o seu consentimento de obrigar-se ao cumprimento do             

tratado do plano internacional, submetendo-se à atuação da Comissão e a jurisdição da             

Corte.  

Sabe-se que na Constituição se tem como um dos objetivos o Princípio da             

Dignidade da Pessoa Humana, sendo o Direito à vida, um dos direitos considerados             

fundamentais, conforme prescrito no artigo 5º, caput, da Carta Magna, inclusive, sendo um             

direito de todos, pelo simples fato de ser norma jurídica que visa a proteção de um bem                 

considerado essencial, nesse caso, especificamente, o bem da vida, visto que este é             

considerado indisponível e indispensável.  

É a partir da Constituição Federal de 1988 que a saúde passa a ser inserida,               

demonstrando-se sua relevância como um Direito Fundamental previsto no artigo 196/CF,           

onde preceitua-se a saúde como um direito-dever do Estado:  

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas             
sociais e econômicas que visem à redução de risco de doença e de outros              
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua             
promoção, proteção e recuperação.  

Sabendo que a dignidade da pessoa humana tem previsão no artigo 1º, da             

Constituição Federal, inciso III, tendo como valor-fonte dos Direitos Fundamentais,          

procura-se reconhecer não apenas a pessoa como um sujeito de Direitos, mas como             

um ser individual e social ao mesmo tempo. Assim como se nota ao ler:  

Art. 1º - A república Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel            
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado           
democrático de Direito e tem como fundamentos:  
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III- a dignidade da pessoa humana.  

Norteia-se a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado            

Democrático de Direito que se vive, aduz-se que o Estado tem o dever de consagrar esse                

princípio, além da necessidade de se impor obrigações para que esses sejam respeitados.             

Considerado ser um item inerente do ser humano, não é aceitável a situação em que               

Damião foi exposto, passando-se do limite do que era adequado para sua contenção e              

desobedecendo a real necessidade para o seu suposto tratamento.  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a saúde, traz-se que              

essa não seria apenas o bem-estar físico, assim como dito na Constituição, mas sim, a saúde                

se refere a um estado completo de bem-estar físico mental e social, não sendo somente a                

ausência de doença, podendo a pessoa lidar com os estresses cotidianos.  

No ano de 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU), aponta o conceito de              

saúde como 4 (quatro) condições mínimas para que um Estado assegure o direito à saúde               

para o seu povo, sendo estes: a disponibilidade financeira, a acessibilidade, a aceitabilidade             

e a qualidade do serviço de saúde pública do país. Inclusive, a saúde sendo um Direito                

Social, exige-se uma atitude presencial da unidade política, atribuindo-lhe os meios           

necessários para que se promova o bem-estar e a boa relação entre o Estado e a Sociedade                 

Política. No caso específico de Damião Ximenes, incluiu-se a falta de acesso à justiça,              

maus tratos, violações demonstravam o comprometimento desta instituição que coloca o           

sujeito como um objeto e não um sujeito de direitos como realmente é.  

Em buscas no site do Ministério da Saúde, encontra-se o termo Saúde Mental, e ao               

visitar a página que se refere, nota-se que há uma ação do Governo Federal a qual se é                  

coordenada pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de organizar às pessoas com             

necessidades de tratamento e cuidados específicos em saúde mental, abrangendo a atenção            

à pessoas com necessidades que se relacionam a transtornos mentais tais como a depressão,              

a ansiedade, e etc, porém, não havendo uma conceituação de forma objetiva,            

desencadeando a ideia de que a saúde mental, ou a falta dela, se resumiria apenas nos seus                 

transtornos.  

Da promoção a saúde encontra-se presente nos mais diversos documentos, devendo           

a sociedade brasileira e o Estado Brasileiro atentar-se para com os cuidados deste item              

fundamental, conforme encontra-se na Carta de Ottawa:  
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Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da            
comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde,            
incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para atingir          
um Estado de completo bem estar físico, mental e social, os indivíduos e             
grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e        
modificar favoravelmente o meio ambiente. 

 

Na verdade, todo cidadão teria direito ao tratamento adequado e efetivo para seu             

problema, no caso de Ximenes, esse direito foi extraviado quando buscou tratamento e foi              

assassinado de forma grotesca dentro de um Hospital Casa de Repouso que se esperava              

assegurar a saúde mental do até então paciente. Quando do Direito à vida e à integridade                

pessoal foram violados, o direito humano foi ferido de forma em que não se permitiu que a                 

vítima vivenciasse os demais direitos inerentes, sendo possível aferir que não houve a             

prevenção para que se houvesse condições que se permitisse o gozo de direitos por parte de                

Damião. 

A garantia dos Direitos Humanos das pessoas com transtornos mentais promove a            

ideia de uma luta antimanicomial, eis que por muitos anos fundamentava-se o modelo             

assistencial asilar segregacionista, o manicômico aparece como local de segregação, ao invés            

de trazer o incentivo da melhoria, tornam-se essas instituições lugares que impossibilita            

mudanças para a reintegração dos pacientes à sua comunidade, falta-se tratamento           

adequados que respeitem, inclusive, os direitos individuais previstos na Constituição          

Federal.  

Nota-se que com os direitos humanos se respalda a ideia e a necessidade dos              

instrumentos internacionais e nacionais da proteção desses indivíduos, debate iniciado na           

década de 70, a partir do Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, passa-se a              

denunciar as violações de Direitos Civis e o modelo de privatização e hospitalocêntrico             

adotado pelo Estado.  

Faz-se imprescindível sopesar a importância do Direito ao acesso ao tratamento           

adequado da saúde mental, uma vez que no passado registrou-se relatos de violações, assim              

como descrito do Direito violado do cidadão Damião Ximenes Lopes, pensa-se que com a              

ação internacional da CIDH, verificou-se uma maior visibilidade das violações de direitos            

humanos, permitindo-se o julgamento e as importantes mudanças institucionais no âmbito           

dos Sistemas de Justiça Nacionais.  

A morte de Ximenes contribuiu para abertura de precedentes,         

representando,inclusive, avanços na política de responsabilização dos Estados nacionais pela          

violação dos Direitos Humanos, critica-se a psiquiatria manicomial, àquela exclusivamente          

medicamentosa, sem qualquer atenção do doente mental como um sujeito de direitos,            
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nota-se daí uma prática de controle e reprodução das desigualdades sociais, que permitiu a              

violação do Princípio de Autonomia Privada da vítima, o debate começa a ser referente a               

desinstitucionalização desses locais.  

Quando se recorda que o Brasil ratificou tratados que protegem os direitos humanos,             

lembra-se que a partir desse momento adotou-se medidas que protegem e promovem maior             

efetividade, e pensa-se que com a ação internacional da Corte IDH houve maior visibilidade              

das violações de direitos humanos.  

Frisa-se que ao se colocar parâmetros mínimos dos instrumentos internacionais de           

proteção dos direitos humanos, observa-se a existência do caráter preventivo a           

responsabilidade do Estado, sendo importante a responsabilidade internacional pela violação          

de direitos humanos, trazendo a visibilidade necessária.  

Torna-se notório que desde o início de uma assistência em Saúde Mental, houveram             

reformulações para que se oferecesse um tratamento cada vez aprimorado. Sabe-se que a             

saúde é um Direito Fundamental do cidadão, já que o mesmo deve estar assegurado de bem                

estar mental, integridade psíquica e pleno desenvolvimento intelectual e emocional, neste           

ponto salienta-se que esse Direito se encontra na lei suprema do país dentro da seção II                

relativo à Seguridade Social, definindo saúde como Direito Social.  

Previsto como um Direito Social, traz-se a característica a exigência ao Estado            

brasileiro ações concretas e efetivas para que apresente resultados assertivos de tratamento,            

assim como demonstrando a necessidade de ações e serviços públicos de saúde, integrando             

essas redes e constituindo um sistema único, conforme consta no artigo 198, inciso I,II e III                

da Constituição Federal no que se refere à Saúde:  

 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede            
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado         
de acordo com as seguintes diretrizes:  

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;  
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem  
prejuízo dos serviços assistenciais;  
III - participação da comunidade. 

 

Sabe-se que se deixa para trás a segregação dos doentes mentais, permitindo            

constatar evolução em ações para com o doente mental, conforme inserido na Portaria nº              

224/92, quando se proibia a existência de espaços restritivos, e exige-se que seja resguardada              

a inviolabilidade da correspondência dos pacientes internados, além de ser feito um registro             

adequado dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos efetuados nos pacientes, assim          

como na Portaria/GM nº 106 de 11 de fevereiro de 2002, na qual institui-se os Serviços                
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Residenciais Terapêuticos definidos como moradias ou casas inseridas destinadas aos          

cuidados dos portadores de transtornos mentais, que não possuem suporte social e laços             

familiares, que viabilizem sua inserção social. 

Da mesma forma, para Alverga e Dimenstein (2006,p.4) reflete-se sobre a reforma            

psiquiátrica como um movimento social vindo de um processo de desinstitucionalização           

“onde é preciso produzir um olhar que abandona o modo de ver próprio da razão, abrir uma                 

via de acesso à escuta qualificada da desrazão”, e mesmo com o intuito de tentar a                

compreensão do que é normal ou do que deixa de ser.  

O conceito da normalidade, torna-se subjetivo para quem olha, podendo um cidadão            

que é considerado normal para uma sociedade, em outro grupo ser colocado como anormal.              

O ceifar da vida de Damião em meio de várias mudanças psiquiátricas, mostram o longo               

caminho a se percorrer tanto para a aplicação da Reforma Psiquiátrica quanto para o Estado               

brasileiro em si.  

De acordo com Passos (2009), havia antes no Brasil Colônia e em grande parte do               

Império, a situação dos ‘loucos’ em nosso país se assemelhava, àquela dos loucos da Idade               

Média europeia eis que, segundo a autora, sendo uma questão que não se configura como um                

problema social mas sim como ‘loucura silenciosa’, em que não se havia tantos impactos              

sociais e nem atraía interesse de autoridades. Para melhor compreensão, traz-se um trecho de              

texto de Dalgalarrondo para que possa ser tangível no que se refere a anormalidade:  

A conceituação de normalidade ou anormalidade estabelece-se através de         
opções conceituais filosóficas, ideológicas e pragmáticas do profissional,        
cuja formação intelectual interferirá na sua conceituação ou na sua          
definição daquilo que se estabelece como normal. (DALGALARRONDO,        
2000).  

 

A anormalidade, então, do ponto de vista psiquiátrico teria tanta gravidade que a             

sociedade e a ordem jurídica consideram o portador de um transtorno mental como             

irresponsável (parcial ou total), por isso a indispensabilidade do direito ao tratamento de             

saúde e de políticas públicas.  

Sendo assim, observa-se que desde 1974, o Brasil procura adotar medidas que            

estabeleçam a um tratamento eficaz para o doente mental, sendo quase 46 anos de              

construções e reconstruções nesse campo, adquirindo cada vez mais direitos para o            

público-alvo e conquistando cada vez mais deveres para o Estado e a sociedade. 

Todo esse processo se mostra ainda em transformação, podendo se mensurar o            

quanto o sofrimento do suposto tratamento de Damião vira símbolo de luta para que não se                

haja mais vidas perdidas, suportando a importância do cuidado mental para que não haja              
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mais pessoas vítimas de casos semelhantes, e que possam estas pessoas exercerem sua             

individualidade dentro da sociedade.  

Os direitos humanos teriam por finalidade resguardar a pessoa humana, protegendo           

e ressignificando a importância do indivíduo como parte vital de uma sociedade, bastando             

como fundamento de responsabilidades de atos que não estejam de acordo, sendo a             

responsabilidade objetiva a ser precavida primeiramente pelo Estado, protegendo para as           

pessoas que são, em muitas vezes, marginalizadas pela sociedade.  

A necessidade desses direitos só demonstra a essencialidade da aplicação de um            

tratamento mais humanizado, inclusive no que se concerne a saúde mental, acrescentando            

para saúde como fator protetivo e de desenvolvimento de práticas para que se haja              

tratamentos adequados para cada situação, tendo como ponto de vista o homem como um              

ser biopsicossocial.  

Associa-se nesses autos do caso do Damião Ximenes, a doença mental deveria ter             

sido tratada de forma a lembrar que esse indivíduo era tão ser humano quanto os que                

trataram ele, precisando de um tratamento humanizado, sem discriminação só pelo fator do             

transtorno mental.  

Torna-se notório que quando se trata dos direitos humanos, haveria que passar-se            

nos direitos fundamentais e sociais de acesso à sociedade e seus direitos enquanto um ser               

social e coletivo, daí tornando-se necessário o respeito para os diversos pactos já assinados,              

inclusive quando da promulgação da Constituição Federal e a necessidade de uma real             

implantação de serviços que realmente respeitem tais direitos.  

Quando lê-se a violação do Estado para com Damião, demonstra-se a inobservância            

de um tratamento eficaz, retirando-se a falta de conhecimento para um tratamento digno e a               

colocação do paciente como um objeto que ficaria bem caso fosse amarrado e que poderia               

ser tratado como bem se entendia, assim, como se nota no trecho do relatório nº 38/02.  

43. A Comissão observa também que das provas do presente expediente se            
evidencia claramente que existia na Casa de Repouso Guararapes uma          
situação caracterizada pela violência física exercida pelos enfermeiros        
contra os pacientes, e que, longe de cuidá-los e protegê-los, os enfermeiros            
incentivavam os pacientes a lutarem entre eles. 

 
 

A saúde como um direito de todos e dever do Estado, conforme dispõe na lei               

8.080/90, e se referindo também as condições para a promoção, proteção e recuperação da              

saúde.Além disso quando Damião recorreu ao hospital psiquiátrico, buscava-se ajuda para           

suas necessidades distintas, assim como nos princípios doutrinários em que se encontram no             
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capítulo II, da lei citada anteriormente apregoa.  

Conforme retrata seu artigo 7º e seus incisos, no que tange à integralidade, de ações,               

o tratamento e a reabilitação, pressupõe uma articulação de saúde com outras políticas             

públicas, o que assegura uma atuação intersetorial para que seja além da saúde, para com               

uma qualidade de vida; itens que sequer Ximenes teve escolha ou foram respeitados pelo              

local.  

O Estado teria a responsabilidade primária no que se refere à proteção de direitos,              

ressalta-se que é por meio da Corte Interamericana e da tutela internacional que se busca               

avanços no que tange ao regime de proteção dos Direitos Humanos, tendo o Estado-Parte se               

responsabilizado, e quando possível, reparando os danos causados com a violação. 

Faz-se necessário notar que a ação internacional encontra-se como uma ação           

suplementar e uma garantia adicional.  

A condenação mostra a morosidade da justiça brasileira em solucionar a questão            

recorrente na história do Brasil, repetindo-se mais uma vez a narrativa de outros pacientes              

internados nos hospitais psiquiátricos. Damião Ximenes Lopes, nascido em de junho de            

1969, em Santa Quitéria, município do interior do Ceará, no nordeste brasileiro, teve seu              

direito violado vindo a óbito decorrente das violações.  

Nota-se que da falha da prestação de serviço, tanto quanto no exercício criminoso da              

instituição por adotar procedimentos que feriam a atividade física, social e mental do             

paciente, transforma um indivíduo em um caso, que aqui é nomeado de Caso Ximenes              

tratando-se da prescrição dos tratamentos pela equipe de saúde degradam a condição mental             

do paciente num contexto em que se tinha uma internação compulsório e o uso de               

eletroconvulsoterapia (ECT), sendo que ainda hoje há uma discussão que tal conduta lese os              

neurônios, possibilitando até em uma morte neural (onde simulava uma “calmaria” por parte             

do paciente).  

O quadro de sofrimento mental, a necropsia e a consternação passada pela família fez              

com que se ajuizasse a ação criminal e ação civil indenizatória contra o proprietário da               

clínica psiquiátrica. Ademais, em relação à violação do direito à integridade pessoal, retira-se             

da incompatibilidade da condição da hospitalização de Ximenes, que se encontrava contido            

fisicamente, tendo sido submetido a um tratamento desumano.  

O sanitarista Amarante (2007,p.103) “muitos milhares de pessoas morreram em          

hospitais psiquiátricos em todo o mundo. E apesar das denúncias, das lutas e das práticas               

inovadoras, ainda existem muitos óbitos em hospitais psiquiátricos e muitas outras situações            

de violência”, permite-se refletir sobre o contexto histórico brasileiro demonstrando-se as           

realidades das violações do Direito, como o isolamento e a permanência de internação por              
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períodos prolongados, excluindo-os do convívio social, antes sendo considerado como a           

única forma de tratamento.  

Cabe aqui salientar que o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial impulsionou           

o processo de criação da política de saúde mental, visando evitar situações tais como              

ocorreram no Caso Damião, tendo uma política nacional de saúde mental humanizada e, em              

seus primeiros momentos denotando-se a substituição do modelo manicomial         

hospitalocêntrico.  

Se não fosse a internação, que naquela época se imaginava ser a solução para os               

problemas de Ximenes, poderia ser ele mesmo o contador da sua história de superação de um                

transtorno e de uma Luta Antimanicomial, porém, devido a uma crise, o atendimento médico              

falho e a Casa de Repouso, não foi possível seu retorno.  

Damião Ximenes Lopes, faleceu por volta das 11h30 de segunda-feira, 04           
de outubro de 1999, na Clínica de Repouso Guararapes. Apesar dos           
hematomas em diversas partes do corpo, sangramento nasal, roupas         
rasgadas, o médico responsável pela Clínica, fez constar como causa          
mortis apenas “parada cardiorrespiratória”, sem citar hematomas e demais         
sinais corporais, não solicitando a feitura de autópsia. (COMISSÃO IDH,          
DCIDH, 2004, p.19).  

 

O trecho acima demonstra o descaso, despreparo, irresponsabilidade do local para           

com o paciente e o desrespeito com sua condição psíquica ao deixar um ser humano ter sua                 

morte por maus tratos, demonstrando-se ilegalidades na forma em que o paciente foi             

tratado. Mediante o exposto, percebe-se que apesar da existência de situações degradantes            

mesmo com normas reguladoras no que tange o direito à saúde na época em que ocorreu os                 

fatos.  

Quando da prestação de serviço do hospital para vítima em que não houve uma              

promoção da saúde, ferindo o conceito estabelecido pela própria Organização Mundial de            

Saúde (OMS), encontra-se como informação que o caso aqui estudado, tendo seus direitos             

fundamentais - instrumentos que a Constituição Federal utiliza para que se preserve e se              

realize o Princípio da Dignidade da pessoa humana- feridos por meio de um crime cruel,               

abriu-se precedentes para uma maior luta antimanicomial, quando houve a condenação do            

Brasil em 2006, iniciou-se uma luta cada vez mais incisiva e conquistas para a saúde               

mental, tendo seus direitos fundamentais - instrumentos que a Constituição Federal utiliza            

para que se preserve e se realize o Princípio da Dignidade da pessoa humana- feridos por                

meio de um crime cruel.  

Vale destacar que o artigo 5º, inciso III, da Magna Carta, prevê “ninguém será              

submetido à tortura, nem a tratamento cruel, desumano ou degradante”, encontra-se o            



39 

dispositivo do artigo V, da Declaração Universal de 1984, no art. 7º do Pacto Internacional               

dos Direitos Civis e Políticos e no art. 5º da Convenção Americana, dispositivos de tratados               

internacionais de direitos humanos que concordam com a ordem jurídica brasileira, o que             

pressupõe uma concordância do Estado Brasileiro em respeito dos direitos humanos,           

consagrando juntamente com o artigo 1º, inciso III, o princípio da humanidade.  

Denota-se com o § 1º, do artigo 4º da Convenção Contra Tortura ou Penas Cruéis,               

Desumanos ou Degradantes (1984), que dispõe sobre o direito de se respeitar a vida de toda                

pessoa, também teria sido golpeado pelo próprio Estado brasileiro, sendo que, este deveria             

ter protegido o que era resguardado pela lei, e em geral, desde o momento da concepção. 

Artigo 4º - 1. Cada Estado-parte assegurará que todos os atos de tortura             
sejam considerados crimes segundo a sua legislação penal. O mesmo          
aplicar-se-á à tentativa de tortura e a todo ato de qualquer pessoa que             
constitua cumplicidade ou participação na tortura.  

2. Cada Estado-parte punirá esses crimes com penas adequadas que levem           
em conta a sua gravidade. 

  

O Estado necessitou agir de forma punitiva para com o local, mesmo com a              

necessidade de procedimentos a serem adotados, decidiu-se pela intervenção e,          

posteriormente, resultou-se no descredenciamento daquela instituição psiquiátrica.       

Ressalta-se que para o Brasil ainda é necessário priorizar o desenvolvimento de políticas             

públicas que se voltem para a garantia e proteção dos direitos humanos, assim como para o                

aperfeiçoamento dos mecanismos internos.  

Em contraste com a devida importância do direito, o Estado não teria cumprido com              

a sua obrigação de proteger e preservar a vida do paciente, justificando-se na afirmativa              

quando ocorrido o falecimento de Damião Ximenes Lopes, e a não fiscalização da Casa de               

Repouso e tão menos quanto da falta de investigação para a apuração dos possíveis              

responsáveis.  

A pessoa com transtorno mental fica à margem dos direitos, mesmo com a existência              

da portaria nº 224/92 do Ministério da Saúde, que bania formalmente as instituições             

psiquiátricas, e também estabelecia diretrizes e normas para os estabelecimentos          

assistenciais em saúde mental. Apesar de existir uma garantia constitucional, onde se vê os              

direitos humanos fundamentais que se possui no Brasil, demonstra-se que na concretização            

há diversas dificuldades para a sua aplicação, seja de ordem política, jurídica, econômica,             

social, sendo cada vez mais notório violações físicas e psíquicas dos considerados            

portadores de transtorno mental. 

Caso tivesse sido promovido os direitos, respalda-se o direito à saúde para que             
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houvesse o tratamento. Na verdade, inclui-se os considerados pessoas com doença mental            

como seres humanos, que são dignos de receber meios práticos para o tratamento digno,              

humano e global.  

Assim que o Direito à vida e à integridade pessoal foram violados, o direito humano               

foi ferido de forma que não se permitiu que a vítima vivenciasse os demais direitos               

existentes, sendo possível aferir que não houve a prevenção para que se houvesse condições              

que se permitisse o gozo por parte de Damião.  

Observa-se que o Direito à saúde alcançou conquistas quanto às garantias contidas na             

Constituição de 1988, percebendo daí a necessidade de ampliar e estimular à proteção à              

saúde mental, assim como na lei federal 10.216/2001, onde se estabeleceu as linhas da              

política sanitária nacional. 

Neste caso específico, houve grande importância das vítimas, parentes, e de todos             

envolvidos para que os direitos fossem garantidos, e inclusive, tendo grande influência na             

aprovação da lei nº 10.216/2001, quando houve um marco do processo de implementação             

da nova política, baseada em outros documentos que garantiam os direitos humanos para             

todo e qualquer cidadão, assim como previsto no artigo 2º da lei:  

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de        
transtorno mental:  

I- 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;  

II- ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;  

IV- ter garantia de sigilo nas informações prestadas. 
 

Há que se observar que, analisada a política de saúde mental prevista do marco legal               

para alcançar seus objetivos e proteger os direitos para que haja qualidade de vida para este                

público-alvo, dentro dessa perspectiva, a lei federal n°. 10.216/2001, norteadora da           

Reforma Psiquiátrica no Brasil, que descreve as novas práticas de tratamento e/ou            

assistência ao doente mental, com a descrição de novos serviços de saúde que não              

necessariamente prescrevem a internação.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Observa-se que o caso em tela, permitiu diversas conquistas quanto às garantias já             

estabelecidas na Constituição Federal de 1988 e outros tratados já assinados pelo Brasil e é               

com base na existência de pesquisas com essa temática que pode-se observar a evolução do               

tratamento da saúde mental, permitindo prevenir para que não haja mais violações de             

Direitos como o ocorrido com o senhor Damião Ximenes Lopes.  

Quando, Damião Ximenes Lopes, no auge dos seus 30 anos, foi morto dentro de um               

hospital psiquiátrico por meio de tortura e maus tratos daquele local, tornou-se necessário a              

existência de pesquisas nessa temática para que se observe o doente mental como um              

sujeito de direitos, prevenindo-se novas violações de Direitos, fazendo-se imprescindível a           

importância do Direito ao acesso ao tratamento adequado da saúde mental, pensa-se que             

com a ação internacional da CIDH, verifica-se uma maior visibilidade das violações de             

direitos humanos, permitindo mudanças institucionais no âmbito dos Sistemas de Justiça           

Nacionais.  

Há que se observar que o Caso Damião permitiu que se abrisse precedentes e              

também acelerou o avanço da política de saúde mental, inclusive, tendo como marco legal              

para que se alcançasse os objetivos e protegesse os direitos para que houvesse qualidade de               

vida.  

Os dispositivos de tratados internacionais de direitos humanos concordam com a           

ordem jurídica brasileira, e pressupõem uma concordância do Estado Brasileiro a respeito            

dos direitos humanos, consagrando os direitos humanos, e primordialmente, o princípio da            

humanidade.  

No caso julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, observa-se várias           

formas de direitos infringidos, além de se colocar o pensamento sócio jurídico em relação              

aos cuidados de saúde e de uma qualidade de vida, onde se permite uma sociedade cada vez                 

mais justa; desenvolvida e que promove o tratamento cada vez mais inclusivo e de forma               

mais significativa por meio de estatutos jurídicos para que haja a melhoria de qualidade da               

saúde pública.  

Nota-se que apesar de parcialmente ter cumprido com as exigências da sentença, o             

Brasil ainda tem muito a que se avançar no novo modelo de atenção em Saúde Mental. A                 

necessidade de articulação entre saúde mental e direitos humanos interessa à sociedade, aos             

usuários dos serviços e as famílias, a existência de pesquisas com essa temática, para que se                

observe a evolução do tratamento da saúde mental, prevenindo-se pela lei existente para             

que se evite o máximo mais violações de Direitos, como esse caso julgado na Comissão               
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Interamericana de Direitos Humanos, onde se houveram várias facetas de direitos           

infringidos, assim como o chamado “Holocausto Brasileiro”, contribuindo para que se           

construa uma sociedade cada vez mais justa; desenvolvida; promovendo tratamento cada           

vez mais inclusivo e de forma mais significativa por meio de estatutos jurídicos para a               

melhoria de qualidade da saúde pública.  
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