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APRESENTAÇÃO
■ ■ ■

Política externa e direitos humanos
Os campos dos direitos humanos e da política externa têm dialogado com cada vez mais frequência nos
últimos anos. A convergência desses temas, contudo,
tem sido pouco explorada nos círculos acadêmicos do
Sul Global, e é muitas vezes considerada secundária
para ativistas atuando em âmbito nacional. Esta
edição da SUR, elaborada em parceria com Asian
Forum for Human Rights and Development, CIVICUS: Worldwide Alliance for Citizen Participation
e Commonwealth Human Rights Initiative, busca,
por um lado, sensibilizar os leitores acerca das distintas interfaces e interações entre a atuação internacional de seus países e a proteção nacional dos
direitos humanos e, por outro, explorar algumas das
dinâmicas internacionais contemporâneas, sobretudo a emergência de um mundo multipolar e seu
impacto na proteção global dos direitos humanos.
Um primeiro bloco temático aborda as mudanças
no sistema internacional – principalmente o crescente do papel de destaque que as chamadas potências
emergentes (tais como Brasil, África do Sul, Índia e
China, entre outras) têm desempenhado - e seu impacto sobre a proteção global dos direitos humanos.
A revisão da política externa praticada por esses
países e de seu impacto sobre os direitos humanos
inclui, por exemplo, o exame da extensão do compromisso e do envolvimento desses países com os
mecanismos regionais e internacionais de proteção
dos direitos humanos. Nesse sentido, o potencial
de atuação dos emergentes em matéria de direitos
humanos é examinado por David Petrasek em seu
artigo Novas potências, novas abordagens? Diplomacia de direitos humanos no século XXI. No texto,
Petrasek defende que, apesar da relutância das novas potências em adotar táticas “tradicionais” tais
como o naming and shaming e a imposição de condicionalidades em suas relações bilaterais, esses países
tem papel importante na proteção internacional dos
direitos humanos em sua atuação pela normatização
(standard-setting) em questões especíﬁcas de direitos humanos em fóruns multilaterais.
Em seu Política externa e direitos humanos
em países emergentes: Reﬂexões a partir do trabalho de uma organização do Sul Global, Camila
Lissa Asano, coordenadora do programa de Política
Externa e Direitos Humanos da Conectas, examina
precisamente a atuação dos países emergentes, com
foco no Brasil, junto a órgãos internacionais e mul-

tilaterais. Partindo da experiência da Conectas, o
artigo fornece subsídios a outras organizações da
sociedade civil que desejem atuar junto aos formuladores e implementadores de política externa para
promover políticas mais respeitosas de direitos. Dialogando com esse artigo, a SUR 19 traz uma entrevista dupla com Maja Daruwala, da Commonwealth
Human Rights Initiative (Índia), e Susan Wilding,
do CIVICUS World Alliance for Citizen Participation (África do Sul), outras duas organizações
ﬁscalizando a atuação externa de seus países em
direitos humanos. Tanto para Asano quanto para
Daruwala e Wilding, o desempenho externo de seus
países no que diz respeito a direitos humanos deixa
a desejar em termos de coerência.
Um subgrupo de artigos analisa mais especiﬁcamente dois assuntos de política externa brasileira:
saúde e cooperação internacional para o desenvolvimento. Em Saúde pública e política externa
brasileira, Deisy Ventura propõe uma reﬂexão sobre
a diplomacia brasileira na área da saúde – em âmbito regional e internacional - e analisa de que forma
a temática dos direitos humanos tem sido incluída
nesta agenda de ação externa. Nele, Ventura demonstra o ideário solidário que funda a diplomacia
brasileira de saúde, mas alerta para a multiplicação
de contradições transversais – de natureza interna
e externa – que fragilizam, no atual contexto, a prevalência dos direitos humanos e a própria eﬁcácia
da cooperação brasileira em saúde. Já Cooperação
brasileira para o desenvolvimento na África: Qual
o papel da democracia e dos direitos humanos?
de Adriana Erthal Abdenur e Danilo Marcondes de
Souza Neto revisita a atuação e presença do Brasil
no continente africano, analisando de que forma e
em que medida o “modelo brasileiro” de cooperação impacta, direta ou indiretamente, as dimensões
de democracia e direitos humanos no continente africano. Os autores apontam, a despeito da retórica
não–intervencionista da política externa brasileira,
um papel positivo - ainda que cauteloso - do país
em seu relacionamento com países africanos. Salientam, no entanto, que há espaço para que o Brasil seja
mais um parceiro mais contundente e ativo no apoio
à democracia e direitos humanos no continente.
O dossiê inclui ainda dois artigos acerca da
implementação nacional de normas, decisões e recomendações internacionais. A inclusão desses artigos visa a superar a análise normativa que costuma

pautar análises sobre o tema, incluindo a dimensão
política que permeia a incorporação doméstica de
instrumentos globais, já que, em um mesmo país, encontramos casos de engajamento ativo, de respeito
limitado e de até mesmo de insubordinação em relação às normas internacionais. Essas dinâmicas nos
interessam por exercerem impacto considerável sobre o alcance que terão os sistemas na proteção de
vítimas em cada contexto especíﬁco.
Neste contexto, em Limites e avanços na incorporação de normas internacionais de direitos humanos no México a partir da reforma constitucional de
2011, Carlos Cerda Dueñas, examina como a reforma
constitucional de 2011 no México incluiu o respeito
aos direitos humanos como preceito balizador da
política exterior do país e qual foi o impacto deste
processo na incorporação de normas internacionais
no país. Já Elisa Mara Coimbra discute a relação entre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos
e o Brasil. Em Sistema Interamericano de Direitos
Humanos: Desaﬁos à implementação das decisões da
Corte no Brasil, a autora comenta o status de implementação das decisões dos cinco casos em que o Brasil foi condenado pelo sistema regional.
Apesar da variedade aqui exposta, não se pode
deixar de retomar, ainda que brevemente, às grandes
questões e agendas de pesquisa surgidas ao longo
do processo de concepção e realização deste número
da SUR e que, por uma questão prática, não estão
inteiramente contempladas nesta edição. Entre elas
salienta-se, por exemplo, os trabalhos que exploram
as dinâmicas de transparência, accountability e participação cidadã em política externa, aqueles que
analisam o impacto da diplomacia de atores nãoestatais nos direitos humanos em esfera nacional ou
global, ou então trabalhos de política externa comparada que analisam conjuntamente duas ou mais
políticas de direitos humanos de países do Sul Global. Como era de se esperar, e felizmente, este debate
não se encerrará nesta edição e a SUR permanece de
portas abertas para continuar este diálogo.

Artigos gerais
Como de costume, além dos artigos temáticos, este
número da SUR inclui quatro outros artigos. O primeiro deles Encontrando a liberdade na China: Direitos humanos na economia política, escrito por
David Kinley, aborda a questão dos direitos humanos
na China a partir de uma perspectiva de economia

política. Fugindo dos reducionismos, o autor propõe
formas de pensar a relação entre o modelo econômico chinês e a realização das liberdades fundamentais
no país.
Laura Betancur Restrepo, em A promoção e
proteção dos direitos humanos por meio de clínicas
jurídicas e sua relação com os movimentos sociais:
conquistas e desaﬁos no caso da objeção de consciência ao serviço militar obrigatório na Colômbia,
traz uma análise dos trabalhos da Corte Constitucional da Colômbia acerca da questão dos objetores
de consciência no caso especíﬁco do serviço militar
obrigatório. A partir de uma análise de discurso, a
autora busca entender a tradução jurídica de demandas sociais e seus impactos diretos e indiretos para
os movimentos sociais.
Por ﬁm, temos dois artigos que tratam da questão
dos direitos sexuais e reprodutivos. O primeiro deles
Inquisição Contemporânea: Uma história de perseguição criminal, exposição da intimidade e violação
de direitos no Brasil, escrito por Alexandra Lopes
da Costa, discute as implicações da proibição do
aborto no Brasil, por meio de um relato quase jornalístico acerca de um caso ocorrido no estado do
Mato Grosso do Sul.
O segundo, Estudo de caso da Colômbia: Normas
sobre aborto para fazer avanças a agenda do Programa de Ação do Cairo, de Ana Cristina González
Vélez e Viviana Bohórquez Monsalve, explora como
a Colômbia e, mais amplamente, a América Latina,
têm avançado na implementação do Programa de
Ação do Cairo, que discorre sobre acesso a aborto e
proteção de outros direitos reprodutivos.
Por ﬁm, gostaríamos de salientar que este número da Revista Sur foi feito com o apoio da Fundação
Carlos Chagas (FCC). A Conectas Direitos Humanos
agradece a colaboração das organizações parceiras
no curso da elaboração do dossiê temático desta edição. Agradecemos igualmente a Amado Luiz Cervo,
Bridget Conley-Zilkic, Celia Almeida, Daniela Riva
Knauth, Deisy Ventura, Eduardo Pannunzio, Eloisa
Machado de Almeida, Fernando Sciré, Gabriela
Costa Chaves, Gilberto Marcos Antonio Rodrigues,
Gonzalo Berrón, Guilherme Stolle Paixão e Casarões, Katia Taela, Jefferson Nascimento, Louis N.
Brickford, Márcia Nina Bernardes, Renan Honório
Quinalha, Renata Avelar Giannini, Salvador Tinajero
Esquivel e Thomas Kellogg pelos pareceres feitos aos
artigos publicados nesta edição.
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RESUMO
Este texto faz parte de uma linha de pesquisa desenvolvida há vários anos pela Mesa pela Vida e a
Saúde das Mulheres na Colômbia, orientada a identificar e analisar os avanços a favor dos direitos
das mulheres que solicitam interrupção voluntária da gravidez ou aborto, em especial através do
acompanhamento de decisões judiciais. O texto aborda quatro questões fundamentais. Em primeiro
lugar, identifica os compromissos decorrentes do Programa de Ação da Conferência Internacional
sobre População e Desenvolvimento do Cairo relacionados com o acesso ao aborto e à proteção da
saúde reprodutiva. Em segundo lugar, apresenta um breve estudo sobre as leis sobre aborto e sobre
o permissivo legal para a interrupção da gravidez em caso de risco à saúde da mulher (causal salud)
na América Latina e no Caribe. Em terceiro lugar, contextualiza o aborto na Colômbia e discute os
avanços da jurisprudência da Corte Constitucional da Colômbia sobre aborto no que diz respeito ao
direito à saúde e outros direitos fundamentais relacionados. Em quarto lugar, propõe um conjunto de
normas fixadas pela Corte Constitucional em relação ao aborto e outros direitos fundamentais a serem
aplicadas na região da América Latina.
Original em espanhol. Traduzido por Pedro Maia.
Recebido em março de 2013. Aprovado em novembro de 2013.
PALAVRAS-CHAVE
Aborto – Causal salud – Permissivo por motivo de saúde – Normas – Corte Constitucional da
Colômbia – Conferência Internacional de População e Desenvolvimento – Conferência Internacional
sobre População e Desenvolvimento – Cairo
Este artigo é publicado sob a licença de creative commons.
Este artigo está disponível online em <www.revistasur.org>.
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ESTUDO DE CASO DA COLÔMBIA:
NORMAS SOBRE ABORTO PARA FAZER AVANÇAR
A AGENDA DO PROGRAMA DE AÇÃO DO CAIRO*

Ana Cristina González Vélez e
Viviana Bohórquez Monsalve

1 Introdução
A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD),
realizada no Cairo em 1994, constitui um marco importante no que se refere ao
aborto, à saúde e aos direitos reprodutivos no âmbito internacional dos direitos
humanos. Hoje, quase vinte anos depois, sua agenda continua ativa, e alguns países
conseguiram incorporar ao direito interno aspectos essenciais para a concretização
dos direitos sexuais e reprodutivos (DSR), bem como para o gozo efetivo do direito
à saúde. Nesse contexto, este estudo se propõe a identificar e sistematizar as normas
jurídicos fixados pela Corte Constitucional da Colômbia (doravante a Corte) ao
resolver os casos relacionados com aborto ou interrupção voluntária da gravidez
(doravante IVG)1 quando se trata da proteção do direito à saúde, ou seja, conforme
a exceção que se denominou causal salud.2
A causal salud, ou permissivo por motivo de saúde, se refere à exceção da
punibilidade do aborto que se estabelece quando a saúde ou a vida de uma mulher
estão em risco em consequência da gravidez. No marco dos direitos humanos, o
conceito de saúde aqui incluído deve ser entendido como o nível mais alto possível de
saúde física, mental e social, em harmonia com os conceitos de bem-estar e projeto
de vida, os quais são determinantes sociais da saúde (GONZÁLEZ, 2008, p. 29).
Na América Latina, os precedentes estabelecidos na Colômbia, no que se
refere ao aborto, foram de grande importância, pois:
*Este texto faz parte de uma linha de pesquisa desenvolvida há vários anos pela Mesa pela Vida e a
Saúde das Mulheres na Colômbia, no qual contamos com a colaboração e os comentários de Juan Camilo
Rivera e Paola Salgado Piedrahita.

Ver as notas deste texto a partir da página 212.
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a utilização do direito internacional e comparado pela Corte Constitucional conecta as
mulheres colombianas com as comunidades de mulheres em outros países que enfrentam e
compartilham suas dificuldades, experiências e conhecimentos comuns em relação ao aborto.
Ao longo das sentenças, a Corte dignifica as mulheres, exibindo uma profunda compreensão
das situações que elas vivem. A abordagem do Tribunal Constitucional permite fazer
uma aplicação contextual das normas de direitos humanos nacionais e internacionais. Ao
incorporar uma perspectiva de gênero, a Corte dá sentido aos direitos humanos em geral e,
particularmente, ao direito da mulher grávida à sua dignidade humana.
(UNDURRAGA; COOK, 2009, p. 17).

2 Compromissos da Conferência Internacional sobre
População e Desenvolvimento do Cairo e processo de revisão
vinte anos após sua implementação
O Programa de Ação do Cairo é extenso e ambicioso, contendo mais de duzentas
recomendações, com quinze objetivos nas áreas de saúde, desenvolvimento e bem-estar
social. Uma característica essencial do programa é a recomendação de proporcionar
atenção integral à saúde reprodutiva (NACIONES UNIDAS, 1994, pars. 7.1-7.11) que
abarque o planejamento familiar (NACIONES UNIDAS, 1994, pars. 7.12-7.26), a uma
gravidez sem riscos e os serviços de parto, o aborto (NACIONES UNIDAS, 1994,
pars. 8.19-8.27), a prevenção e o tratamento das doenças sexualmente transmissíveis
(inclusive o HIV e a Aids) (NACIONES UNIDAS, 1994, pars. 7.27-7.33), informação e
assessoria sobre sexualidade e a eliminação de práticas danosas contra as mulheres.
O Programa de Ação do Cairo definiu, pela primeira vez, aspectos fundamentais
sobre saúde reprodutiva em um documento normativo internacional. Nos princípios
que o fundamentam, diz-se expressamente que:
o progresso na igualdade e equidade dos sexos, a emancipação da mulher, a eliminação
de toda espécie de violência contra ela e a garantia de poder ela própria controlar sua
fecundidade são pedras fundamentais de programas relacionados com população e
desenvolvimento. Os direitos humanos da mulher e da menina são parte inalienável,
integral e indivisível dos direitos humanos universais.
(NACIONES UNIDAS, 1994, princípio 4).

No princípio 8, reconhece-se que:
[t]oda pessoa tem direito ao gozo do mais alto padrão possível de saúde física e mental. Os
estados devem tomar todas as devidas providências para assegurar, na base da igualdade
de homens e mulheres, o acesso universal aos serviços de assistência médica, inclusive os
relacionados com saúde reprodutiva, que inclui planejamento familiar e saúde sexual.
Programas de assistência à saúde reprodutiva devem prestar a mais ampla variedade
de serviços sem qualquer forma de coerção. Todo casal e indivíduo tem o direito básico
de decidir livre e responsavelmente sobre o número e o espaçamento de seus filhos e ter
informação, educação e meios de o fazer.
(NACIONES UNIDAS, 1994, princípio 8).
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Esse princípio ultrapassa os conceitos tradicionais de atenção à saúde referentes à
prevenção da doença e da morte, uma vez que promove uma visão mais integral, ou
seja, fala-se de saúde mental e física e de outros direitos inter-relacionados como a
autonomia, o direito à informação e à educação.
Do mesmo modo, o Programa de Ação estabelece que os países devem adotar
medidas para capacitar a mulher e eliminar a desigualdade (NACIONES UNIDAS, 1994,
par. 4.4), e que, para tanto, é necessário eliminar todas as práticas de discriminação,
ajudando a mulher a estabelecer e realizar seus direitos, inclusive os relativos à saúde
reprodutiva e sexual. Além disso, enfatiza que:
Os países devem desenvolver uma abordagem integrada das necessidades especiais de
meninas e moças, especialmente nos campos nutricional, de saúde geral e reprodutiva,
educacional e social, uma vez que esses investimentos adicionais em moças podem,
muitas vezes, compensar antigas insuficiências em sua alimentação e cuidados de saúde.
(NACIONES UNIDAS, 1994, par. 4.20).

Por outro lado, o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre a População e o
Desenvolvimento do Cairo solicita aos governos e às organizações não governamentais
a reforçarem seus compromissos com a saúde da mulher, a considerar o impacto dos
abortos realizados em condições não adequadas um importante problema de saúde
pública e a reduzir o recurso ao aborto mediante a ampliação e melhoria dos serviços de
planejamento familiar. Do mesmo modo, afirma que em todos os casos “as mulheres
devem ter acesso a serviços de qualidade para tratamento de complicações resultantes
de abortos. Os serviços de orientação pós-aborto, de educação e de planejamento
familiar devem ser de imediata disponibilidade, o que ajudará também a evitar
repetidos abortos” (NACIONES UNIDAS, 1994, par. 8.25).
Os progressos e desafios na implantação das estratégias sobre população e
desenvolvimento foram revisados a cada cinco anos (1999, 2004, 2009), por isso é
importante ressaltar que na Cairo+5 foram criadas as “medidas chave para seguir
executando o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População
e Desenvolvimento” (NACIONES UNIDAS, 1999), como um instrumento para
dinamizar e facilitar as tarefas dos Estados na implementação dos compromissos
assumidos.
Da revisão das medidas chave, podemos ressaltar em relação ao tema deste
estudo:
que quando o aborto não é contrário à lei, os sistemas de saúde devem capacitar e
equipar o pessoal de saúde e tomar outras medidas para assegurar que o aborto se
realize em condições adequadas e seja acessível. Devem-se tomar medidas adicionais
para salvaguardar a saúde da mulher.
(NACIONES UNIDAS, 1999, par. 63, alínea c).

Mas, além disso, insta a adotar medidas instrumentais para proteger a saúde das
mulheres em termos de adequação e acessibilidade. Em 2014, completam-se vinte
anos da assinatura desse compromisso, e, nesse momento, os governos do mundo,
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à luz dos avanços e dos obstáculos, deverão renovar seu compromisso com a saúde
e os direitos sexuais e reprodutivos, bem como determinar desafios em termos de
novos objetivos, medidas e ações que deverão ser efetuadas como parte da nova
agenda de desenvolvimento. Trata-se de determinar as novas aspirações dos Estados
nessa área. A identificação das normas sobre aborto proposta por esse estudo pode
constituir-se numa ferramenta fundamental para avançar nessa plataforma em
questões relativas à garantia do aborto seguro, na medida em que tais normas
oferecem orientações para a definição de objetivos, medidas e ações. Além disso, elas
são uma base sólida para avançar na inadiável tarefa de revisar a penalização total
do aborto, por tratar-se de uma questão que põe em jogo a proteção e a garantia
de direitos humanos fundamentais.

3 Aborto na América Latina e o Caribe (LAC)
Em janeiro de 2012, o Instituto Guttmacher publicou um informe que adverte
sobre a realidade do aborto no mundo. Ele situa a América Latina com as taxas
de aborto induzido mais altas do mundo. De acordo com o documento, estima-se
que 32 de cada 1000 mulheres entre 15 e 44 anos interromperam pelo menos uma
gravidez. Em segundo lugar, encontra-se a África (com uma taxa de 29 abortos por
1000 mulheres), seguida de Ásia (28) e Europa (27). Embora esses procedimentos
tenham caído entre 1995 e 2003 de 37 para 31 abortos induzidos para cada 1000
mulheres, em 2008 a taxa se estabilizou em 32. Dentro da região, as tendências
variam: a América Central, incluindo o México, registra o número de abortos
induzidos mais baixo, com 29 para cada 1000 mulheres (GUTTMACHER, 2012, p. 1).
Esses números mostram mais uma vez a urgência de os Estados regularem
essas práticas e assumirem a responsabilidade frente aos direitos sexuais e
reprodutivos. Em consonância, constatamos que quase todos os países da América
Latina e o Caribe (LAC) descriminalizaram o aborto quando existe risco para a
vida e/ou a saúde da mulher, ou seja, reconheceram o que neste texto denominamos
causal salud.
Embora os alcances e limitações dessa causal variem conforme o país, é
possível afirmar que, na maioria dos países da região latino-americana, o marco
jurídico contempla a “saúde” ou a “saúde física e mental” como causa legal para a
interrupção legal e voluntária da gravidez.3
Pode-se organizar esse reconhecimento da causal saúde em pelo menos três
grandes grupos de países que protegem: (i) a vida; (ii) a saúde sem nenhum adjetivo,
ou seja a saúde de forma integral; (iii) a saúde física e mental. Evidentemente, as
legislações permitem combinações, isto é, há países que permitem o aborto quando
se trata de proteger a vida da mulher e a saúde, ou a vida e a saúde física e mental.
Por último, encontram-se os países nos quais o aborto é proibido em qualquer
circunstância: Chile, Honduras, Nicarágua, El Salvador e República Dominicana.
Nesses países, as mulheres têm seus direitos limitados e estão submetidas a riscos e
perigos para sua vida e sua saúde em todos os casos. Os países em que o aborto se
reduz à proteção do direito à vida são Venezuela, Paraguai, Panamá e Guatemala.
Nos países onde não se fez nenhuma delimitação ou distinção sobre a
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dimensão da saúde que se protege, parte-se Quadro 1
da premissa de que esse reconhecimento
LEGISLAÇÃO SOBRE ABORTO NA LAC EM
RELAÇÃO COM A CAUSAL VIDA E SAÚDE6
abarca a saúde como conceito integral.
Entende-se a proteção da saúde em sentido
Saúde
sem Física
amplo nos seguintes países: Argentina,
Estado
Vida Saúde
e
adjetivos
Mental
Bolívia, Colômbia, Costa Rica, 4 Equador,
e
Per u , Tr i n id a d e Tob a g o e Ur u g u a i Antígua
Sim
Não
Sim
Barbuda
5
(descriminalização total até a 12ª semana).
Argentina
Sim
Sim
Não
Os países da L AC cuja legislação Bahamas
Sim
Não
Não
permite o aborto quando se trata de risco Belice
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
para a “saúde mental e física” são, em grande Bolivia
Sim
Não
Não
parte, os do Caribe, como é o caso de Belize, Brasil
Colômbia
Sim
Sim
Não
Barbados, Jamaica, Saint Kitts e Nevis, San
Costa
Rica
Sim
Sim
Não
Vicente e Granadinas e Santa Lucia.
Equador
Sim
Sim
Não
Esse panorama mostra que existem
Granada
Sim
Não
Não
diferenças nas legislações sobre o alcance Guatemala
Sim
Não
Não
do direito à saúde nos países da América Haiti
Sim
Não
Não
Latina e, em decorrência, as interpretações Honduras
Não
Não
Não
da legislação sobre aborto não são uniformes, Jamaica
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
o que leva à persistência de desafios para México7
Não
Não
Não
o acesso efetivo e oportuno das mulheres Nicarágua
Panamá
Sim
Não
Não
à interrupção legal da gravidez, para além
Sim
Não
Não
Paraguai8
do risco à vida. Não obstante, levando-se
Peru
Sim
Sim
Não
em conta que o direito à saúde se encontra
Saint Kitts e
Sim
Não
Sim
contemplado em tratados e compromissos Nevis
internacionais, seu alcance deve ser ampliado San Vicente Sim
Não
Sim
e Granadinas
para garantir os direitos das mulheres,
Santa Lucia
Sim
Não
Sim
entendendo-se que a saúde é um estado de Suriname
Sim
Não
Não
bem-estar completo, físico, mental e social, Trinidad e
Sim
Sim
Não
Tobago
e não somente a ausência de enfermidade.
9
Sim
Sim
Não
Um estudo recente publicado pelo Uruguai
Venezuela
Sim
Não
Não
International Pregnancy Advisory Services
(IPAS) sobre a aplicação das leis que penalizam o aborto na Argentina, na Bolívia e
no Brasil, entre 2011 e 2013, revela uma aplicação seletiva dessas leis e o tratamento
discriminatório e humilhante que as mulheres sofrem ao não escolher a maternidade
(KANE; GALLI; SKUSTER, 2013). As mulheres e os profissionais da saúde são objeto
de investigações, julgamentos, detenções preventivas e prisões. Os infratores podem
ser ameaçados ou castigados com multas, serviço comunitário ou prisão, com penas
que vão de uns poucos dias até vários anos. Em sua maioria, as mulheres detidas
já são marginalizadas por serem pobres, afrodescendentes, indígenas ou jovens,
e carentes de uma defesa legal competente (KANE; GALLI; SKUSTER, 2013, p. 4).
Por conseguinte, é importante definir normas que permitam avançar na
interpretação harmônica do direito à saúde e outros direitos humanos de acordo
com o marco jurídico internacional10 e em conformidade com o Plano de Ação
do Cairo e com os compromissos internacionais assumidos pelos Estados da LAC
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nessa questão. Esses documentos reconhecem que a garantia da vida passa pela
garantia da saúde e, nesse sentido, ali onde se protege a vida das mulheres, se protege
também sua saúde, dignidade humana e autonomia. Além disso, deve-se considerar
que os mecanismos internacionais e regionais relativos aos direitos humanos têm
expressado reiteradamente a preocupação com as consequências dos abortos ilegais,
ou realizados em condições de risco, no exercício dos direitos humanos das mulheres,
e têm recomendado aos Estados liberalizar as regulamentações sobre o aborto, bem
como garantir o acesso ao procedimento dentro dos parâmetros estabelecidos em
lei (GRUPO DE INFORMACIÓN EN REPRODUCIÓN ELEGIDA, 2013, p. 14).

4 O aborto na Colômbia
Com o objetivo de apresentar um panorama geral sobre o aborto na Colômbia,
antes do estudo da jurisprudência sobre a matéria, mostramos a seguir as estatísticas
disponíveis sobre aborto legal e ilegal e as dificuldades do acesso aos serviços de
saúde sexual e reprodutiva nos últimos anos.
O Instituto Guttmacher elaborou um diagnóstico sobre o aborto na Colômbia
que indica que uma em cada 26 mulheres colombianas fez um aborto induzido em
2008 e que, aproximadamente, 29% do total de gravidezes terminaram em aborto.
Segundo esse informe, em 2008, realizaram-se no país 400.400 abortos induzidos,
o que representa um aumento de dois quintos, cifra significativa em comparação
com os 288.395 estimados em 1989. No entanto, a taxa de aborto não mudou
substancialmente nas duas décadas passadas, pois o aumento em procedimentos
reflete, em grande parte, o crescimento do número de mulheres em idade reprodutiva
(GUTTMACHER, 2011, p. 6).
Uma em cada 26 colombianas fez um aborto: essa taxa está um pouco
acima da média para o conjunto dos países da América do Sul, que a Organização
Mundial da Saúde (OMS) calculou em 33 abortos por 1.000 mulheres para 2003.
Segundo os poucos dados disponíveis para outros países latino-americanos com
leis similares, a taxa de aborto na Colômbia é ligeiramente mais alta que a do
México (33 por 1.000 mulheres em 2006), muito mais alta que a da Guatemala
(24 por 1.000 em 2003) e muito menor que a do Peru (54 por 1.000 em 2000)
(GUTTMACHER, 2011, p. 10).
As conclusões do estudo revelam a necessidade de eliminar obstáculos
institucionais e burocráticos para as mulheres que buscam um procedimento legal,
bem como de conseguir que as instituições de saúde, que contam com a capacidade
e o mandato de prover procedimentos legais e seguros, as atendam. “Seis de cada
dez instituições de saúde da Colômbia que têm capacidade de prestar serviços de
atenção pós-aborto não o fazem; e cerca de nove em cada dez dessas instituições
não oferecem serviços de aborto legal” (GUTTMACHER, 2011, p. 27).
Em relação ao acesso ao aborto legal, o Ministério de Saúde e Proteção Social
registra que de 2008 até setembro de 2011, realizaram-se 954 procedimentos de
interrupções voluntárias da gravidez dentro do quadro constitucional desenvolvido
a partir da sentença C-355 de 2006, número que é significativamente baixo por
um problema de sub-registro por parte dos prestadores de serviço de saúde.
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5 Jurisprudência da Corte Constitucional sobre aborto
A Corte Constitucional desempenhou um importante papel na proteção dos direitos
fundamentais das pessoas e, em particular, dos direitos das mulheres no país, com
um potencial emancipatório (UPRIMNY; GARCÍA VILLEGAS, 2002, p. 72). Um dos
temas abordados pela Corte Constitucional, em que mais se ressalta sua relevância,
se relaciona com a proteção de direitos econômicos, sociais e culturais (SEPÚLVEDA,
2008, p. 161 e 162) e, entre eles, o direito à saúde, inclusive com importantes
pronunciamentos a respeito da saúde sexual e reprodutiva (YAMIN; PARRA-VERA;
GIANELLA, 2011, p. 103).
Em abril de 2005, a organização Women’s Link Worldwide, por intermédio da
advogada Mónica Roa, entrou com uma ação de inconstitucionalidade da lei (Código
Penal) que penalizava completamente o aborto na Colômbia. Essa ação se fundamentava
em grande medida no direito comparado, no direito internacional dos direitos humanos
e em argumentos de saúde pública ( JARAMILLO SIERRA; ALFONSO SIERRA, 2008, p.
86), e tinha como meta principal descriminalizar o aborto em todas as circunstâncias.11
Em maio de 2006, a Corte, por meio da sentença C-355, concluiu que a
norma que penalizava o aborto em qualquer circunstância impunha às mulheres uma
carga desproporcional, que implicava um desconhecimento de direitos fundamentais
reconhecidos na Constituição e em tratados internacionais sobre direitos humanos. Em
consequência, resolveu que não se incorria em delito de aborto quando, considerada
a vontade da mulher, ocorresse um dos seguintes casos: (i) a continuação da gravidez
constituísse perigo para a vida ou a saúde da mulher; (ii) existisse grave malformação
do feto que tornasse inviável sua vida; e (iii) a gravidez decorresse de violência sexual
(COLOMBIA, 2006, sentencia C-355).12
A sentença C-355, embora percebida como um avanço que ainda não garantia o
livre exercício da maternidade, respondia a problemas de saúde pública, uma vez que
reconhecia as dificuldades causadas pela continuação da gravidez em circunstâncias
extremas (DALÉN, 2011, p. 19).
Mais tarde, de 2007 a 2012, a Corte se pronunciou em dez ações de tutela13
apresentadas por mulheres que solicitavam a IVG, na medida em que se consideravam
incursas em uma das causas descriminalizadas. Nesses casos, o tribunal identificou
distintos obstáculos, interpostos por diferentes entidades de saúde, destinados a negar
às mulheres o acesso à IVG e protegeu, em nome do direito à saúde, uma gama ampla
de direitos fundamentais a favor das mulheres, como se descreve a seguir.

5.1 O direito à saúde
A Corte considerou que a saúde é um direito constitucional fundamental; tendo
sido entendida pela Corte como “‘um estado completo de bem-estar físico, mental
e social’ dentro do nível possível de saúde para uma pessoa” (COLOMBIA, 2008b,
sentencia T-760-08). A Corte abordou três questões relativas ao direito à saúde das
mulheres que solicitam uma IVG: aquelas relacionadas com a violência sexual, com o
direito ao diagnóstico e com o dever do Estado de garantir-lhes o acesso aos serviços
de saúde em todo o país.
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A Corte reconheceu que a saúde pode ser afetada quando a gravidez é
consequência de violação:
[...] que a violação, além de ser um ato violento, é de agressão, de humilhação e de
submissão, e que causa impacto não somente no curto prazo, mas também é de longo
alcance, nas ordens emocional, existencial e psicológica, incluídos os danos a sua saúde
pela gestação e a doença sexual que lhe foi transmitida.
(COLOMBIA, 2008a, sentencia T-209-08).

Por outro lado, sustentou que o diagnóstico faz parte do direito à saúde e, portanto,
as mulheres que solicitam uma IVG devem realizar os exames necessários para
determinar se sua saúde física ou mental se encontra em perigo para efeitos da
realização de uma IVG. Por fim, a Corte indicou que o Estado deve garantir que os
serviços de IVG, nas hipóteses previstas pelo ordenamento jurídico nacional, estejam
“disponíveis em todo o território nacional”, e as mulheres devem poder ter acesso a
eles em todos os níveis de complexidade que sejam necessários. Além disso, deve-se
garantir que todas as entidades de saúde disponham de pessoal idôneo e suficiente
para garantir a IVG (COLOMBIA, 2009b, sentencia T-388-09).

5.2 O direito à dignidade humana e à autonomia
O direito à autonomia das mulheres para decidir sobre a prática da IVG está
intimamente ligado a seu direito à dignidade humana, de acordo com o qual todo ser
humano é livre para escolher “viver como quiser”. A esse respeito, a Corte explicou que
a dignidade humana protege “a liberdade de escolha de um plano de vida concreto
dentro das condições sociais em que o indivíduo se desenvolve” (COLOMBIA, 2009b,
sentencia T-388-09).
Além disso, a Corte expressou que o direito à autonomia da mulher para
decidir sobre a prática de uma IVG protege todas as mulheres sem distinção de
idade. Nesse sentido, considerou uma “barreira inadmissível” para a prática do
aborto, nos supostos permitidos pelo ordenamento colombiano, o fato de “[i]mpedir
que meninas menores de 14 anos em estado de gravidez exteriorizem livremente
seu consentimento para efetuar a interrupção voluntária da gravidez quando seus
progenitores ou representantes legais não estão de acordo com essa interrupção”
(COLOMBIA, 2009b, sentencia T-388-09). Quando a vontade de menores de 14 anos
é anulada na tomada de decisão sobre a eventual prática de um aborto, viola-se seu
direito à dignidade humana.

5.3 Direito à informação
A Corte sustentou que a informação sobre reprodução compreende duas obrigações
claramente diferenciadas. De um lado, o dever de garantir que as mulheres tenham
“informação suficiente, ampla e adequada que lhes permita exercer plenamente e em
liberdade seus direitos sexuais e reprodutivos” (COLOMBIA, 2009b, sentencia T-388-09).
De acordo com a Corte, a informação sobre os DSR “contribui para que as pessoas
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estejam em condições de tomar decisões livres e fundamentadas a respeito de aspectos
íntimos de sua personalidade” (COLOMBIA, 2012, sentencia T-627-12).
Por outro lado, o Estado deve abster-se de “censurar, ocultar ou desvirtuar
intencionalmente a informação relacionada com a saúde, incluída a educação
sexual e a informação a respeito” e “velar do mesmo modo para que terceiros não
limitem o acesso das pessoas à informação” (COLOMBIA, 2012, sentencia T-627-12).
Para proteger esse dever, ordenou-se às autoridades públicas que não desviassem o
conteúdo das sentenças anteriores proferidas pela própria Corte relacionadas com
direitos sexuais e reprodutivos, especialmente em relação ao aborto (COLOMBIA,
2012, sentencia T-627-12).

5.4 Direito à intimidade
A Corte sustentou que para promover o acesso das mulheres à administração da
justiça, as autoridades judiciais devem manter sob segredo a identidade da mulher que
solicita a prática da IVG, bem como todos os dados que possam revelá-la. De acordo
com a Corte, essa medida leva em conta que na Colômbia o exercício da faculdade
legal de solicitar uma IVG é objeto de censura moral e religiosa.
Segundo a Corte,
a possibilidade de se ver submetida a este tipo de julgamento pode dissuadir uma mulher
de acorrer à justiça para exigir seu direito fundamental à IVG e, nesse sentido, o segredo
de sua identidade pretende extraí-la do conhecimento público, impedir que se veja exposta
ao mesmo e, dessa forma, criar condições favoráveis para que tenham acesso à justiça.
(COLOMBIA, 2012, sentencia T-627-12).

5.5 Direito à justiça
A Corte recordou que as mulheres são um grupo tradicionalmente discriminado no
que se refere ao acesso à justiça. Devido aos preconceitos de gênero de origem moral
ou religiosa com os quais são julgadas, muitas delas preferem não recorrer à justiça,
o que leva a “perpetuar as violações aos seus direitos e sua situação como grupo
discriminado” (COLOMBIA, 2012, sentencia T-627-12).
Para enfrentar essa situação, a Corte fixou algumas regras que têm como
propósito remover obstáculos frente à justiça, entre as quais destacamos duas. Em
primeiro lugar, a Corte salientou que o direito à objeção de consciência pertence a
todas as pessoas enquanto sujeitos particulares, mas, quando elas exercem funções
jurisdicionais ou atuam como juízes da República, não podem alegar a objeção de
consciência para deixar de decidir um caso, pois isso constitui um obstáculo para
o acesso à justiça. Em segundo lugar, a Corte foi enfática em proteger o direito das
mulheres à autonomia ao afirmar que os juízes não estão autorizados a pronunciar-se
sobre a viabilidade ou pertinência de determinado procedimento médico, pois isso
é algo que cabe ao pessoal médico capacitado para este fim (COLOMBIA, 2009a,
sentencia T-009-09).
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6 Normas a respeito de aborto, direito à saúde
e outros direitos humanos
As “normas jurídicas” são formulações mediante as quais se desenvolve e concretiza
o conteúdo de direitos fundamentais abstratos (como a saúde, a vida, a dignidade,
a informação, a autonomia etc.) ao definir responsabilidades específicas para sua
proteção e garantia. No caso analisado, o que as torna generalizáveis a outros
países, além da Colômbia, tem a ver, por um lado, com o fato de se basearem ou
fundamentarem no marco internacional de direitos humanos, e, por outro, com a
existência da causal salud ou com o reconhecimento da proteção do direito à saúde
pelos Estados da América Latina.
Essas normas podem constituir-se em caminhos para avançar na agenda dos
direitos sexuais e reprodutivos e, particularmente, do aborto, no momento em que
completamos vinte anos da implantação da Plataforma de Ação do Cairo. A garantia
da IVG por motivo de saúde implica proteção do direito à saúde e outros direitos
relacionados e, portanto, dos DSR.
a) Autodeterminação reprodutiva: A decisão de praticar-se ou não uma IVG,
quando se trate das hipóteses descriminalizadas, inclusive nos casos de risco para
a saúde integral, recai unicamente sobre a mulher.
b) Respeito pelo projeto de vida: O direito à dignidade das mulheres implica
liberdade de tomar livremente as decisões relacionadas com seu próprio plano
de vida.
c) A saúde como conceito integral: É dever do Estado permitir que as mulheres
façam uma IVG quando se encontre em risco sua saúde, em qualquer de suas
três dimensões: física, mental ou social. Deve-se reconhecer que, nos casos de
violação, a saúde da mulher se encontra em risco.
d) Diagnóstico: É obrigação do médico realizar um diagnóstico completo da
situação de saúde e efetuar todos os procedimentos necessários quando se trata
de confirmar se se configura o risco para aplicar a causal salud.
e) Proteção da intimidade em assuntos judiciais e médicos: Obriga a todos os
atores envolvidos em um processo de IVG – inclusive os juízes – a manter sob
segredo a identidade da mulher e sua história clínica.
f) Informação oportuna às mulheres sobre as condições para ter acesso à IVG:
O Estado deve fornecer às mulheres informação suficiente, ampla e adequada.
Além disso, deve gerar mecanismos para que exista informação pública mediante
campanhas, bem como educação em aspectos relacionados com os direitos sexuais
e reprodutivos.
g) Expressão livre do consentimento em meninas, adolescentes e mulheres
em situação de incapacidade: O Estado deve assegurar que as menores
possam exteriorizar livremente seu consentimento quando seus progenitores
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ou representantes legais não estejam de acordo com a IVG. As mulheres
incapacitadas podem fazer isso por intermédio dos pais ou de outra pessoa que
aja em seu nome, sem requisitos formais adicionais.
h) Proibição de impor obstáculos: Inclui impedir que terceiros interfiram na
garantia do serviço legal e oportuno da IVG impondo obstáculos tais como
solicitar requisitos adicionais, ignorar a autonomia da mulher, interpor travas
administrativas que retardem de maneira injustificada o serviço; invocar a
objeção de consciência de maneira coletiva ou institucional.
i) Garantia de serviços em todo o território nacional e níveis de complexidade:
O Estado deve garantir que os serviços de IVG estejam disponíveis em todo o
território nacional, em todos os níveis de complexidade necessários.
j)

Profissionais da saúde idôneos e suficientes: Deve-se garantir que todas as
entidades de saúde disponham de pessoal idôneo e suficiente para garantir a
IVG.

k) Limite à intervenção judicial: Os juízes não podem pronunciar-se sobre os
aspectos médicos da IVG. Tampouco se exige recorrer a uma instância judicial
para solicitar que ordene a prática da IVG.
Vinte anos após a assinatura dos compromissos do Programa de Ação do Cairo,
os esforços em relação ao aborto se centram na sua garantia quando assim o
permitem as condições legais. Não obstante, os obstáculos que as mulheres
enfrentam, mesmo nos melhores cenários legais, nos obrigam a pensar em
medidas que permitam avançar realmente no cumprimento desses compromissos
e mudar as fronteiras. Os casos de causal salud e das normas fixadas pela Corte
Constitucional da Colômbia se revestem assim de uma importância particular,
uma vez que servem não somente para avançar no cumprimento do aborto legal
como contribuem para avançar na descriminalização do aborto como parte
da proteção e garantia do direito das mulheres à saúde e de outros direitos
relacionados.
A experiência e o desenvolvimento constitucional na Colômbia devem
contribuir para a implantação do Programa de Ação do Cairo – que estabelece que
os Estados deverão garantir o aborto seguro naquelas circunstâncias em que ele
se encontra descriminalizado – de modo que os Estados façam uma interpretação
ampla dos motivos a partir de um marco dos direitos humanos, a fim de garantir
que as mulheres tenham acesso ao aborto quando considerem em risco a saúde
física, mental ou social, sem negações, restrições ou adiamentos injustificados. A
partir dessas normas, é possível avançar na identificação de novos objetivos, como
a revisão das leis que penalizam totalmente o aborto, e em objetivos e medidas
concretas que garantam realmente o acesso ao aborto legal de forma segura e
oportuna naqueles casos em que se encontra explicitamente despenalizado pela
lei, com base no respeito aos direitos humanos das mulheres e, em particular,
aos seus direitos sexuais e reprodutivos.
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NOTAS
1. Na Colômbia, usa-se a expressão Interrupção
Voluntária da Gravidez nos documentos do Ministério
da Saúde, a qual é muito mais ampla, por não
estar ligada ao número de semanas de gestação
ou à viabilidade do feto, mas à vontade da mulher
dentro das causas constitucionalmente permitidas na
Colômbia.

adverte que “estará, no entanto, isento de
responsabilidade qualquer um destes que justificar
ter causado o aborto indiretamente com o propósito
de salvar a vida da mulher posta em perigo pela
gravidez ou pelo parto” (PARAGUAY, 1997, artigo
352). Por conseguinte, é uma descriminalização
indireta.

2. O conceito de causal salud (permissivo por
motivo de saúde), é explicado mais adiante no texto.
Optou-se por manter a expressão em espanhol por
não haver um único termo específico que traduza o
conceito de causal salud em português. (N.T.)

9. Descriminalização total do aborto até doze
semanas e por motivos de saúde, sem limite de
tempo.

3. Como expressamos anteriormente, em alguns
países se prefere a expressão Interrupção Legal da
Gravidez ou Interrupção Voluntária da Gravidez, por
ser mais ampla e não estar condicionada a temas
médicos sobre a viabilidade do feto, que normalmente
é de 22 semanas de gestação.
4. Não obstante, vemos que, por exemplo, na
Costa Rica, o artigo 121 do Código Penal do país
determina que “não é punível o aborto praticado
com consentimento da mulher por um médico ou
por uma parteira autorizada, quando não tenha sido
possível a intervenção do primeiro, se foi feito com o
objetivo de evitar um perigo para a vida ou a saúde
da mãe e não foi possível ser evitado por outros
meios” (COSTA RICA, 1970, artigo 21). Mas, na
prática, nunca se aplicou a causal salud, uma vez
que os médicos negam o serviço argumentando falta
de protocolos. No Peru, no Equador e na Argentina
ocorrem problemas semelhantes.
5. No Uruguai, em outubro de 2012, o aborto foi
descriminalizado em todas as circunstâncias até doze
semanas de gestação, sempre e quando seja cumprida
uma série de requisitos que inclui o comparecimento
perante uma equipe interdisciplinar que informará
sobre programas de adoção e maternidade vigentes.
Além disso, o aborto é permitido sem limite
gestacional em caso de violência sexual (até catorze
semanas), risco para a vida e a saúde da mulher e
malformação do feto.
6. A este respeito cf. González, 2011, p. 11.
7. No México, cada estado federado tem autonomia
para regulamentar a matéria. Assim, enquanto na
Cidade do México o aborto é permitido conforme a
causal saúde e em todos os casos até a 12a semana,
em outros estados a penalização é total.
8. O Código Penal do Paraguai, no artigo 352,

10. Um estudo recente mostra o impacto da difusão
de informação e capacitação sobre a causal salud
na América Latina, e a maneira como um processo
regional de debate e capacitação dos prestadores
de serviços de saúde, realizado entre 2009 e 2010,
influiu nas opiniões e práticas favoráveis por parte
dos profissionais da saúde na Argentina, Colômbia,
México e Peru quando as mulheres solicitam aborto
por questões de saúde em seu conceito integral
(GONZÁLEZ, 2012, p. 28).
11. O litígio sobre aborto ficou conhecido, na
Colômbia, como o primeiro litígio estratégico a
favor dos direitos das mulheres e deixou muitos
ensinamentos sobre a gestão dos meios de
comunicação e a incidência para colocar o aborto
na opinião pública de um ponto de vista de saúde
pública e direitos humanos.
12. O enérgico reconhecimento que a Corte
colombiana concedeu aos direitos reprodutivos
das mulheres está ausente nas decisões alemãs
e espanholas sobre aborto. Embora a Corte
colombiana tenha decidido apenas que a penalização
do aborto é inconstitucional nos casos extremos, sua
insistência no caráter de última ratio do direito penal
sugere que seu raciocínio poderia ser estendido a
gravidezes normais quando a mulher decida que não
está preparada para tornar-se mãe. Na verdade, já
há provas abundantes de que essa penalização não
é eficaz como meio para reduzir as taxas de aborto
(UNDURRAGA; COOK, 2009).
13. Corte Constitucional da Colômbia, sentenças
de tutela: T-171-07 (COLOMBIA, 2007a), T-98807 (COLOMBIA, 2007b), T-209-08 (COLOMBIA,
2008a), T-946-08 (COLOMBIA, 2008c), T-009-09
(COLOMBIA, 2009a), T-388-09 (COLOMBIA,
2009b), T-585-10 (COLOMBIA, 2010), T-363-11
(COLOMBIA, 2011a), T-841-11 (COLOMBIA,
2011b) e T-627-12 (COLOMBIA, 2012).
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ABSTRACT
This paper is part of a line of research which has been developed over a number of years by
the Bureau for the Life and Health of Women in Colombia, aimed at identifying and analyzing
progress concerning the rights of women requesting voluntary termination of pregnancy,
or abortion, particularly through the monitoring of judicial rulings. The text addresses four
key issues. Firstly, it highlights the commitments under the Program of Action of the Cairo
International Conference on Population and Development relating to access to abortion and
reproductive health protection. Secondly, the paper briefly examines laws on abortion and
health exception (causal salud) in Latin America and the Caribbean. Thirdly, it contextualizes
abortion in Colombia and discusses progress on abortion jurisprudence by Colombia´s
Constitutional Court regarding the right to health and other related fundamental rights.
Fourthly, it describes a set of judicial standards set by the Constitutional Court in relation to
abortion and other fundamental rights to be applied in Latin America.
KEYWORDS
Abortion - Causal salud – Health exception – Reproductive rights – Constitutional Court of
Colombia – Cairo International Conference on Population and Development

RESUMEN
El presente escrito hace parte de una línea de investigación desarrollada desde hace varios
años por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en Colombia, orientada a identificar
y analizar los avances a favor de los derechos de las mujeres que solicitan la interrupción
voluntaria del embarazo o aborto, en especial a través del seguimiento de decisiones
judiciales. El texto aborda cuatro cuestiones fundamentales. En primer lugar, identifica
los compromisos emanados del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo de El Cairo, relacionados con el acceso al aborto y la protección
de la salud reproductiva. En segundo lugar, se presenta un corto estudio sobre las leyes
sobre aborto y causal salud en América Latina y El Caribe. En tercer lugar, contextualiza el
aborto en Colombia y discute los avances de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de
Colombia sobre aborto, en relación con el derecho a la salud y otros derechos fundamentales
relacionados. En cuarto lugar, propone un conjunto de estándares fijados por la Corte
Constitucional en relación con el aborto y otros derechos fundamentales para ser aplicados
en la región de América Latina.
PALABRAS CLAVE
Aborto – Causal salud – Estándares – Corte Constitucional de Colombia – Conferencia
Internacional de Población y Desarrollo – Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo – Cairo
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Sistema Interamericano

O direito ao reconhecimento para gays
e lésbicas

SUR 4, v. 3, n. 4, Jun. 2006

E.S. NWAUCHE E J.C. NWOBIKE

FERNANDE RAINE

Implementação do direito ao
desenvolvimento

O desafio da mensuração nos direitos
humanos

Grandes promessas, pequenas
realizações: justiça transicional na
África Subsaariana

STEVEN FREELAND

MARIO MELO

DEVIKA PRASAD

Direitos humanos, meio ambiente
e conflitos: Enfrentando os crimes
ambientais

Últimos avanços na justiciabilidade
dos direitos indígenas no Sistema
Interamericano de Direitos Humanos

Fortalecendo o policiamento
democrático e a responsabilização na
Commonwealth do Pacífico

LYDIAH KEMUNTO BOSIRE
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IGNACIO CANO
Políticas de segurança pública no
Brasil: tentativas de modernização
e democratização versus a guerra
contra o crime

CECILY ROSE E FRANCIS M.
SSEKANDI

SUR 9, v. 5, n. 9, Dez. 2008

A procura da justiça transicional e
os valores tradicionais africanos: um
choque de civilizações – o caso de
Uganda

BARBORA BUK OVSKÁ

TOM FARER
Rumo a uma ordem legal internacional
efetiva: da coexistência ao consenso?
RESENHA

RAMONA VIJEYARASA
Verdade e reconciliação para as
“gerações roubadas”: revisitando a
história da Austrália
ELIZABETH SALMÓN G.

SUR 6, v. 4, n. 6, Jun. 2007
UPENDRA BAXI

O longo caminho da luta contra a
pobreza e seu alentador encontro com
os direitos humanos

O Estado de Direito na Índia

ENTREVISTA COM JUAN MÉNDEZ

OSCAR VILHENA VIEIRA

Por Glenda Mezarobba

A desigualdade e a subversão do
Estado de Direito

SUR 8, v. 5, n. 8, Jun. 2008

RODRIGO UPRIMNY YEPES
A judicialização da política na
Colômbia: casos, potencialidades e
riscos
LAURA C. PAUTASSI
Há igualdade na desigualdade?
Abrangência e limites das ações
afirmativas
GERT JONKER E RIKA SWANZEN
Serviços de intermediação para
crianças-testemunhas que depõem em
tribunais criminais da África do Sul
SERGIO BRANCO

MARTÍN ABREGÚ
Direitos humanos para todos: da luta
contra o autoritarismo à construção
de uma democracia inclusiva - um
olhar a partir da Região Andina e do
Cone Sul
AMITA DHANDA
Construindo um novo léxico dos
direitos humanos: Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiências
LAURA DAVIS MATTAR
Reconhecimento jurídico dos direitos
sexuais – uma análise comparativa
com os direitos reprodutivos

Perpetrando o bem: as consequências
não desejadas da defesa dos direitos
humanos
JEREMY SARKIN
Prisões na África: uma avaliação da
perspectiva dos direitos humanos
REBECCA SAUNDERS
Sobre o intraduzível: sofrimento
humano, a linguagem de direitos
humanos e a Comissão de Verdade e
Reconciliação da África do Sul
SESSENTA ANOS DA
DECLARAÇÃO UNI VERSAL
DE DIREITOS HUMANOS

PAULO SÉRGIO PINHEIRO
Os sessenta anos da Declaração
Universal: atravessando um mar de
contradições
FERNANDA DOZ COSTA
Pobreza e direitos humanos: da mera
retórica às obrigações jurídicas um estudo crítico sobre diferentes
modelos conceituais
EITAN FELNER
Novos limites para a luta pelos
direitos econômicos e sociais? Dados
quantitativos como instrumento para
a responsabilização por violações de
direitos humanos
KATHERINE SHORT

A lei autoral brasileira como elemento
de restrição à eficácia do direito
humano à educação

JAMES L. CAVALLARO E
STEPHANIE ERIN BREWER

THOMAS W. POGGE

O papel da litigância para a justiça
social no Sistema Interamericano

Da Comissão ao Conselho: a
Organização das Nações Unidas
conseguiu ou não criar um organismo
de direitos humanos confiável?

Para erradicar a pobreza sistêmica:
em defesa de um Dividendo dos
Recursos Globais

DIREITO À SAÚDE E ACESSO
A MEDICAMENTOS

ANTHONY ROMERO

PAUL HUNT E RAJAT KHOSLA

SUR 7, v. 4, n. 7, Dez. 2007

Acesso a medicamentos como um
direito humano

Entrevista com Anthony Romero,
Diretor Executivo da American Civil
Liberties Union (ACLU)

LUCIA NADER

THOMAS POGGE

O papel das ONGs no Conselho de
Direitos Humanos da ONU

Medicamentos para o mundo:
incentivando a inovação sem obstruir
o acesso livre

CECÍLIA MACDOWELL SANTOS
Ativismo jurídico transnacional e
o Estado: reflexões sobre os casos
apresentados contra o Brasil na
Comissão Interamericana de Direitos
Humanos

JORGE CONTESSE E DOMINGO
LOVERA PARMO
Acesso a tratamento médico para
pessoas vivendo com HIV/AIDS: êxitos
sem vitória no Chile

TARA URS

GABRIELA COSTA CHAVES,
MARCELA FOGAÇA VIEIRA E
RENATA REIS

Vozes do Camboja: formas locais de
responsabilização por atrocidades
sistemáticas

Acesso a medicamentos e propriedade
intelectual no Brasil: reflexões e
estratégias da sociedade civil

JUSTIÇA TRANSICIONAL

SUR 10, v. 6, n. 10, Jun. 2009
ANUJ BHUWANIA
“Crianças muito más”: “Tortura
indiana” e o Relatório da Comissão
sobre Tortura em Madras de 1855
DANIELA DE VITO, AISHA GILL E
DAMIEN SHORT
A tipificação do estupro como
genocídio
CHRISTIAN COURTIS
Anotações sobre a aplicação da
Convenção 169 da OIT sobre povos
indígenas por tribunais da América
Latina
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BENYAM D. MEZMUR

ANN BLYBERG

SARAH ZAIDI

Adoção internacional como medida de
último recurso na África: promover
os direitos de uma criança ao invés do
direito a uma criança

O Caso da Alocação Indevida: Direitos
Econômicos e Sociais e Orçamento
Público

Objetivo 6 do Desenvolvimento
do Milênio e o Direito à Saúde:
Contraditórios ou Complementares?

ALDO CALIARI

MARCOS A. ORELLANA

Comércio, Investimento,
Financiamento e Direitos Humanos:
Avaliação e Estratégia

Mudança Climática e os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio: O Direito
ao Desenvolvimento, Cooperação
Internacional e o Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo

DIREITOS HUMANOS DAS PESSOAS
EM MOV IMENTO: MIGRANTES E
REFUGI ADOS

KATHARINE DERDERIAN E
LIESBETH SCHOCKAERT
Respostas aos fluxos migratórios
mistos: Uma perspectiva humanitária
JUAN CARLOS MURILLO
Os legítimos interesses de segurança
dos Estados e a proteção internacional
de refugiados
MANUELA TRINDADE VIANA
Cooperação internacional e
deslocamento interno na Colômbia:
Desafios à maior crise humanitária da
América do Sul
JOSEPH AMON E KATHERINE
TODRYS
Acesso de populações migrantes a
tratamento antiretroviral no Sul
Global

PATRICIA FEENEY
A Luta por Responsabilidade das
Empresas no Âmbito das Nações
Unidas e o Futuro da Agenda de
Advocacy
COLÓQUIO INTERNACIONAL
DE DIREITOS HUMANOS

Entrevista com Rindai ChipfundeVava, Diretora da Zimbabwe Election
Support Network (ZESN)

SUR 13, v. 7, n. 13, Dez. 2010

SALIL SHETTY

GLENDA MEZAROBBA

Prefácio

Entre Reparações, Meias Verdades
e Impunidade: O Difícil Rompimento
com o Legado da Ditadura no Brasil

A Eficácia do Sistema Interamericano
de Proteção de Direitos Humanos:
Uma Abordagem Quantitativa
sobre seu Funcionamento e sobre o
Cumprimento de suas Decisões

VIVIANA BOHÓRQUEZ MONSALVE
E JAVIER AGUIRRE ROMÁN
As Tensões da Dignidade Humana:
Conceituação e Aplicação no Direito
Internacional dos Direitos Humanos
DEBORA DINIZ, LÍVIA BARBOSA E
WEDERSON RUFINO DOS SANTOS
Deficiência, Direitos Humanos
e Justiça
JULIETA LEMAITRE RIPOLL
O Amor em Tempos de Cólera: Direitos
LGBT na Colômbia
DIREITOS ECONÔMICOS,
SOCI A IS E CULTURA IS

MALCOLM LANGFORD
Judicialização dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais no Âmbito Nacional:
Uma Análise Socio-Jurídica

DAVID BILCHITZ

SUR 12, v. 7, n. 12, Jun. 2010

Controle migratório europeu em
território africano: A omissão do
caráter extraterritorial das obrigações
de direitos humanos

Das Violações em Massa aos Padrões
Estruturais: Novos Enfoques e
Clássicas Tensões no Sistema
Interamericano de Direitos Humanos

O Direito das Vítimas do apartheid a
Requerer Indenizações de Corporações
Multinacionais é Finalmente
Reconhecido por Tribunais dos EUA?

O Marco Ruggie: Uma Proposta
Adequada para as Obrigações de
Direitos Humanos das Empresas?

FERNANDO BASCH ET AL.

VÍCTOR ABRAMOVICH

LINDIWE KNUTSON

Relatório sobre o IX Colóquio
Internacional de Direitos Humanos

PABLO CERIANI CERNADAS

SUR 11, v. 6, n. 11, Dez. 2009

RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS

RICHARD BOURNE
Commonwealth of Nations:
Estratégias Intergovernamentais
e Não-governamentais para a
Proteção dos Direitos Humanos em
uma Instituição Pós-colonial

GERARDO ARCE ARCE
Forças Armadas, Comissão da
Verdade e Justiça Transicional no
Peru
MECANISMOS REGIONA IS DE
DIREITOS HUMANOS

FELIPE GONZÁLEZ
As Medidas de Urgência no Sistema
Interamericano de Direitos Humanos

OBJETI VOS DE DESENVOLV IMENTO
DO MILÊNIO

JUAN CARLOS GUTIÉRREZ E
SILVANO CANTÚ

ANISTIA INTERNACIONAL

A Restrição à Jurisdição Militar nos
Sistemas Internacionais de Proteção
dos Direitos Humanos

Combatendo a Exclusão: Por que os
Direitos Humanos São Essenciais para
os ODMs
VICTORIA TAULI-CORPUZ
Reflexões sobre o Papel do Forum
Permanente sobre Questões Indígenas
das Nações Unidas em relação aos
Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio
ALICIA ELY YAMIN
Rumo a uma Prestação de Contas
Transformadora: Uma Proposta
de Enfoque com base nos Direitos
Humanos para Dar Cumprimento às
Obrigações Relacionadas à Saúde
Materna
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DEBRA LONG E LUKAS MUNTINGH
O Relator Especial Sobre Prisões e
Condições de Detenção na África e o
Comitê para Prevenção da Tortura
na África: Potencial para Sinergia ou
Inércia?
LUCYLINE NKATHA MURUNGI E
JACQUI GALLINETTI
O Papel das Cortes Sub-Regionais no
Sistema Africano de Direitos Humanos
MAGNUS KILLANDER
Interpretação dos Tratados Regionais
de Direitos Humanos
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ANTONIO M. CISNEROS
DE ALENCAR
Cooperação entre Sistemas Global e
Interamericano de Direitos Humanos
no Âmbito do Mecanismo de Revisão
Periódica Universal

LUIS GALLEGOS CHIRIBOGA
Entrevista com Luis Gallegos
Chiriboga, Presidente (2002-2005)
do Comitê Ad Hoc que Elaborou a
Convenção Sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência

IN MEMORI AM

Kevin Boyle – Um Elo Forte na
Corrente Por Borislav Petranov

SUR 15, v. 8, n. 15, Dez. 2011
ZIBA MIR-HOSSEINI

SUR 14, v. 8, n. 14, Jun. 2011
MAURICIO ALBARRACÍN
CABALLERO
Corte Constitucional e Movimentos
Sociais: O Reconhecimento Judicial
dos Direitos de Casais do Mesmo Sexo
na Colômbia
DANIEL VÁZQUEZ E DOMITILLE
DELAPLACE

Criminalização da Sexualidade: Leis
de Zina como Violência Contra as
Mulheres em Contextos Muçulmanos
LEANDRO MARTINS ZANITELLI
Corporações e Direitos Humanos:
O Debate Entre Voluntaristas e
Obrigacionistas e o Efeito Solapador
das Sanções
ENTREVISTA COM DENISE DORA

Políticas Públicas na Perspectiva de
Direitos Humanos: Um Campo em
Construção

Responsável pelo Programa de
Direitos Humanos da Fundação Ford
no Brasil entre 2000 e 2011

J. PAUL MARTIN

IMPLEMENTAÇÃO NO
ÂMBITO NACIONAL DAS
DECISÕES DOS SISTEMAS
REGIONA IS E INTERNACIONAL
DE DIREITOS HUMANOS

Educação em Direitos Humanos em
Comunidades em Recuperação Após
Grandes Crises Sociais: Lições para
o Haiti
DIREITOS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCI A

LUIS FERNANDO ASTORGA
GATJENS
Análise do Artigo 33 da Convenção da
ONU: O Papel Crucial da Implementação e do Monitoramento Nacionais
LETÍCIA DE CAMPOS VELHO
MARTEL
Adaptação Razoável: O Novo Conceito
sob as Lentes de Uma Gramática
Constitucional Inclusiva
MARTA SCHAAF
Negociando Sexualidade na
Convenção de Direitos das Pessoas
com Deficiência
TOBIAS PIETER VAN REENEN E
HELÉNE COMBRINCK
A Convenção da ONU sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência na
África: Avanços 5 Anos Depois
STELLA C. REICHER
Diversidade Humana e Assimetrias:
Uma Releitura do Contrato Social sob
a Ótica das Capacidades
PETER LUCAS
A Porta Aberta: Cinco Filmes
que Marcaram e Fundaram as
Representações dos Direitos Humanos
para Pessoas com Deficiência

MARIA ISSAEVA,
IRINA SERGEEVA E MARIA
SUCHKOVA
Execução das Decisões da Corte
Europeia de Direitos Humanos na
Rússia: Avanços Recentes e Desafios
Atuais
CÁSSIA MARIA ROSATO E
LUDMILA CERQUEIRA
CORREIA
Caso Damião Ximenes Lopes :
Mudanças e Desafios Após a Primeira
Condenação do Brasil pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos
DAMIÁN A. GONZÁLEZ-SALZBERG

SUR 16, v. 9, n. 16, Jun. 2012
PATRICIO GALELLA E CARLOS
ESPÓSITO
As Entregas Extraordinárias
na Luta Contra o Terrorismo.
Desaparecimentos Forçados?
BRIDGET CONLEY-ZILKIC
Desafios para Aqueles que Trabalham
na Área de Prevenção e Resposta ao
Genocídio
MARTA RODRIGUEZ DE ASSIS
MACHADO, JOSÉ RODRIGO
RODRIGUEZ, FLAVIO MARQUES
PROL, GABRIELA JUSTINO
DA SILVA, MARINA ZANATA
GANZAROLLI E RENATA DO VALE
ELIAS
Disputando a Aplicação das Leis: A
Constitucionalidade da Lei Maria da
Penha nos Tribunais Brasileiros
SIMON M. WELDEHAIMANOT
A CADHP no Caso Southern
Cameroons
ANDRÉ LUIZ SICILIANO
O Papel da Universalização dos
Direitos Humanos e da Migração na
Formação da Nova Governança Global
SEGURANÇA CIDADÃ E DIREITOS
HUMANOS

GINO COSTA
Segurança Pública e Crime
Organizado Transnacional nas
Américas: Situação e Desafios no
Âmbito Interamericano
MANUEL TUFRÓ
Participação Cidadã, Segurança
Democrática e Conflito entre Culturas
Políticas. Primeiras Observações
sobre uma Experiência na Cidade
Autônoma de Buenos Aires
CELS

A Implementação das Sentenças da
Corte Interamericana de Direitos
Humanos na Argentina: Uma Análise
do Vaivém Jurisprudencial da Corte
Suprema de Justiça da Nação

A Agenda Atual de Segurança e
Direitos Humanos na Argentina. Uma
Análise do Centro de Estudos Legais y
Sociais (CELS)

MARCIA NINA BERNARDES

PEDRO ABRAMOVAY

Sistema Interamericano de Direitos
Humanos como Esfera Pública
Transnacional: Aspectos Jurídicos
e Políticos da Implementação de
Decisões Internacionais

A Política de Drogas e A Marcha da
Insensatez

CADERNO ESPECI AL:
CONECTAS DIREITOS HUMANOS 10 ANOS

Rafael Dias – Pesquisador, Justiça
Global
José Marcelo Zacchi – Pesquisadorassociado do Instituto de Estudos do
Trabalho e Sociedade – IETS

A Construção de uma Organização
Internacional do/no Sul

VISÕES SOBRE AS UNIDADES DE
POLÍCIA PACIFICADORA (UPPS) NO
RIO DE JANEIRO, BRASIL
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SUR 17, v. 9, n. 17, dez. 2012

SUR 18, v. 10, n. 18, Jun. 2013

DESENVOLV IMENTO
E DIREITOS HUMANOS

INFORMAÇÃO E DIREITOS HUMANOS

CÉSAR RODRÍGUEZ GARAVITO,
JUANA KWEITEL E LAURA
TRAJBER WAISBICH

Aaron Swartz e as Batalhas pela
Liberdade do Conhecimento

Desenvolvimento e Direitos Humanos:
Algumas Ideias para Reiniciar o
Debate
IRENE BIGLINO, CHRISTOPHE
GOLAY E IVONA TRUSCAN

SÉRGIO AMADEU DA SILVEIRA

ALBERTO J. CERDA SILVA
Internet Freedom não é Suficiente:
Para uma Internet Fundamentada nos
Direitos Humanos
FERNANDA RIBEIRO ROSA

A Contribuição dos Procedimentos
Especiais da ONU para o Diálogo
entre os Direitos Humanos e o
Desenvolvimento

Inclusão Digital como Política Pública:
Disputas no Campo dos Direitos
Humanos

LUIS CARLOS BUOB CONCHA

Monitoramento do Acesso à Informação
a Partir dos Indicadores de Direitos
Humanos

Direito à Água: Entendendo
seus Componentes Econômico,
Social e Cultural como Fatores de
Desenvolvimento para os Povos
Indígenas

LAURA PAUTASSI

JO-MARIE BURT E CASEY CAGLEY
Acesso à Informação, Acesso à Justiça:
Os Desafios da Accountability no Peru

ANDREA SCHETTINI
Por um Novo Paradigma de
Proteção dos Direitos dos Povos
Indígenas: Uma Análise Crítica dos
Parâmetros Estabelecidos pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos
SERGES ALAIN DJOYOU KAMGA E
SIYAMBONGA HELEBA
Crescimento Econômico pode
Traduzir-se em Acesso aos Direitos?
Desafios das Instituições da África do
Sul para que o Crescimento Conduza a
Melhores Padrões de Vida
ENTREVISTA COM SHELDON
LEADER
Empresas Transnacionais
e Direitos Humanos
ALINE ALBUQUERQUE
E DABNEY EVANS

MARISA VIEGAS E SILVA
O Conselho de Direitos Humanos das
Nações Unidas: Seis Anos Depois
JÉRÉMIE GILBERT
Direito à Terra como Direito Humano:
Argumentos em prol de um Direito
Específico à Terra
PÉTALLA BRANDÃO TIMO
Desenvolvimento à Custa de Violações:
Impacto de Megaprojetos nos Direitos
Humanos no Brasil
DANIEL W. LIANG WANG E OCTAVIO
LUIZ MOTTA FERRAZ
Atendendo os mais Necessitados?
Acesso à Justiça e o Papel dos
Defensores e Promotores Públicos no
Litígio Sobre Direito à Saúde na Cidade
de São Paulo

Direito à Saúde no Brasil: Um Estudo
sobre o Sistema de Apresentação
de Relatórios para os Comitês de
Monitoramento de Tratados

OBONYE JONAS

LINDA DARKWA
E PHILIP ATTUQUAYEFIO

ANTONIO MOREIRA MAUÉS

Matando Para Proteger? Guardas
da Terra, Subordinação do Estado e
Direitos Humanos em Gana

Direitos Humanos, Extradição e Pena
de Morte: Reflexões Sobre o Impasse
Entre Botsuana e África Do Sul

Supralegalidade dos Tratados
Internacionais de Direitos Humanos e
Interpretação Constitucional

CRISTINA RĂDOI
A Resposta Ineficaz das Organizações
Internacionais em Relação à
Militarização da Vida das Mulheres
CARLA DANTAS
Direito de Petição do Indivíduo no
Sistema Global de Proteção dos
Direitos Humanos
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