
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

CASO I.V.1* VS. BOLÍVIA

SENTENÇA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016

(Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas)

No caso I.V.,

a Corte Interamericana de Direitos Humanos (doravante “a Corte Interamericana”, “a Corte” ou
“este Tribunal”), integrada pelos seguintes juízes:

Roberto F. Caldas, Presidente; 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Vice-presidente;
Eduardo Vio Grossi, Juiz;
Humberto Antonio Sierra Porto, Juiz;
Elizabeth Odio Benito, Juíza;
Eugenio Raúl Zaffaroni, Juiz, e
L. Patricio Pazmiño Freire, Juiz;

Presentes, também,

Pablo Saavedra Alessandri, Secretário, e 
Emilia Segares Rodríguez, Secretária Adjunta,

de acordo com os artigo 62.3 e 63.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (doravante
“a Convenção Americana” ou “a Convenção”) e com os artigos 31, 32, 42, 65 e 67 do Regulamento
da Corte (doravante “o Regulamento” ou “Regulamento da Corte”), prolata a presente sentença,
que se estrutura na seguinte ordem:

1 Por solicitação expressa, mantém-se sob sigilo o nome da suposta vítima, utilizando as iniciais “I.V.” para se referir a
ela. 
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I
INTRODUÇÃO DA CAUSA E OBJETO DA CONTROVÉRSIA

1. O caso submetido à Corte. – Em 23 de abril de 2015, a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos (doravante “a Comissão Interamericana” ou “a Comissão”) submeteu à jurisdição da
Corte  o  caso  “I.V.” contra  O  Estado  Plurinacional  da  Bolívia  (doravante  “o  Estado  boliviano”,
“Bolívia”). De acordo com a Comissão, o caso se refere à alegada responsabilidade internacional do
Estado pela intervenção cirúrgica à qual foi submetida a senhora I.V. em um hospital público em 1
de  julho  de  2000.  Segundo  a  Comissão,  esta  intervenção,  que  consiste  em uma  laqueadura
bilateral  ou ligadura das trompas de Falópio, teria sido realizada sem que se tratasse de uma
situação de emergência e sem o consentimento informado da senhora I.V., quem teria sofrido a
perda  permanente  e  forçada  da  sua  função  reprodutora.    A  Comissão  determinou  que  a
intervenção cirúrgica teria constituído uma violação à integridade física e psicológica da senhora
I.V., bem como ao seu direito a viver sem violência nem discriminação, de acesso à informação e à
vida privada e familiar, entendendo a autonomia reprodutiva como parte desses direitos.  Para a
Comissão, o Estado não teria dado à suposta vítima de uma resposta judicial efetiva frente a tais
violações.

2. Trâmite perante a Comissão. – O trâmite perante a Comissão foi o seguinte:

a) Petição.  –  Em  7  de  março  de  2007  a  Defensoria  Pública  da  Bolívia  (doravante  “o
peticionário”),  em nome de  I.V.  (doravante  “a  suposta  vítima”),  apresentou  a  petição  inicial
perante a Comissão. Em 6 de março de 2015, a suposta vítima resolveu substituir a Defensoria
Pública pela associação de Direitos em Ação, representada pela sua Diretora Executiva, Rielma
Mencías Rivadeneira. 

b) Relatório de Admissibilidade. – Em 23 de julho de 2008, a Comissão aprovou o Relatório
de Admissibilidade No. 40/08, no qual concluiu que a petição 270-07 era admissível2.

c) Relatório de Mérito. – Em 15 de agosto de 2014, a Comissão aprovou o Relatório de Mérito
No. 72/14, de acordo com o artigo 50 da Convenção (doravante também “o Relatório de Mérito”
ou  “o  Relatório  No.  72/14”),  no  qual  chegou  a  uma  série  de  conclusões  e  formulou  várias
recomendações ao Estado.

a. Conclusões.  -  A  Comissão  concluiu  que  o  Estado  era  responsável  por  “[violação  dos]
direitos consagrados nos artigos 5.1, 8.1, 11.2, 13.1, 17.2 e 25.1 da Convenção Americana, em
relação  às  suas  obrigações  estatais  consagradas  no  artigo  1.1  do  mesmo instrumento”,  em
prejuízo  de  I.V.  Da  mesma  forma,  a  Comissão  concluiu  que  o  Estado  violou  o  artigo  7  da
Convenção de Belém do Pará e os seus incisos a), b), c), f) e g), em prejuízo de I.V.

2  No referido relatório, a Comissão decidiu que a petição era admissível em relação à suposta violação dos direitos
reconhecidos nos artigos 5.1, 8.1, 11.2, 13, 17 e 25 da Convenção Americana, em relação com ao artigo 1.1 do mesmo
instrumento, bem como a respeito do artigo 7 da Convenção de Belém do Pará.  Cfr.  Relatório de Admissibilidade No.
40/08, Caso I.V. Vs. Bolívia, 23 de julho de 2008 (processo de trâmite perante a Comissão, tomo II, folhas 256 a 272).
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b. Recomendações.  –  Em  consequência,  a  Comissão  fez  ao  Estado  uma  série  de
recomendações:

i. [r]eparar  integralmente  a  I.V. pelas  violações  de  direitos  humanos  estabelecidas  no  [...]
relatório,  levando  em consideração  à  sua  perspectiva  e  às  suas  necessidades,  incluída  a
compensação dos danos materiais e morais sofridos[;]

ii. [p]roporcionar a I.V. um tratamento médico de alta qualidade, individualizado segundo as
suas necessidades e adequado para tratar as patologias que padece[;]

iii. [i]nvestigar  os  fatos  relativos  à  esterilização  não  autorizada  de  I.V. e  estabelecer  as
responsabilidades e punições correspondentes[;]

iv. [a]dotar as medidas de não repetição, necessárias para evitar que no futuro aconteçam fatos
semelhantes e, especialmente, revisar as políticas e práticas aplicadas em todos os hospitais
sobre a obtenção de consentimento informado das e dos pacientes[;] 

v. [a]dotar legislação,  políticas públicas,  programas e diretrizes para assegurar o respeito ao
direito de todas as pessoas a serem informadas e orientadas em matéria de saúde, e a não
serem  submetidas  a  intervenções  ou  tratamentos  sem  o  seu  consentimento  informado,
quando aplicável. Essas medidas devem considerar especialmente as necessidades individuais
das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade pela intersecção de fatores como sexo,
raça, posição econômica ou condição de migrante, entre outros [,e]

vi. [in]nvestigar as falhas nas práticas do Poder Judiciário e órgãos auxiliares que permitem as
postergações excessivas nos processos judiciais e adotar as medidas necessárias para garantir
o efetivo acesso à justiça através do devido processo e uma administração da justiça expedita
e eficiente.

c. Notificação  ao  Estado.  –  O  relatório  de  mérito  foi  notificado  ao  Estado  mediante
comunicação de 23 de outubro de 2014, conferindo-lhe um prazo de dois meses para informar
sobre o cumprimento das recomendações.

d) Relatórios sobre as recomendações da Comissão. - Em 24 de dezembro de 2014 o Estado
apresentou informação sobre a implementação das recomendações emitidas pela Comissão no
seu Relatório No. 72/14. Da mesma forma, foi concedida uma prorrogação de três meses para
que o Estado cumprisse com as recomendações apresentadas pela Comissão.

e) Submissão à Corte.  - Em 23 de abril de 2015, considerando o conteúdo do relatório do
Estado bem como a ausência de relatórios adicionais e de uma solicitação de prorrogação, a
Comissão submeteu à jurisdição da Corte Interamericana a totalidade dos fatos e violações dos
direitos humanos descritos no relatório de mérito “frente à necessidade de obtenção de justiça” e
as questões e ordem pública interamericana relacionadas aos direitos à saúde e à autonomia
sexual e reprodutiva, bem como ao consentimento informado nesse âmbito3. 

3. Petições da Comissão Interamericana. – Com base no exposto, a Comissão solicitou à Corte
que declarasse a responsabilidade internacional do Estado pelas mesmas violações assinaladas em
seu relatório de mérito (supra par. 2.c.a). Igualmente, a Comissão solicitou à Corte que ordenasse
ao Estado determinadas medidas de reparação, que são detalhadas e analisadas no Capítulo IX da

3  A Comissão designou, como seus delegados perante a Corte, o Comissionário Paulo Vannuchi; o Relator Especial
para a Liberdade de Expressão, Edison Lanza, e o então Secretário Executivo, Emilio Álvarez Icaza L. Designou também,
como assessoras legais, as senhoras Elizabeth Abi-Mershed, Secretária Executiva Adjunta, e Silvia Serrano Guzmán, Rosa
Celorio e Ona Flores, advogadas da Secretaria Executiva.
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presente Sentença.

II
PROCEDIMENTO PERANTE A CORTE

4. Notificação às representantes e ao Estado. – A submissão do caso por parte da Comissão foi
notificada pela Corte à representante da suposta vítima (doravante “a representante”) em 17 de
julho de 2015 e ao Estado em 14 de julho de 2015.

5. Escrito de petições, argumentos e provas. – Em 14 de setembro de 2015, a representante da
suposta vítima4 apresentou à Corte o seu escrito de petições, argumentos e provas (doravante
“petição  de  petições  e  argumentos”).  A  representante  concordou  substancialmente  com  as
alegações  da  Comissão  e  solicitou  à  Corte  que  declarasse  a  responsabilidade  internacional  do
Estado pela violação dos mesmos artigos alegados pela Comissão e, adicionalmente, a violação dos
artigos  3,  5.2,  11.1  e  25.2.a)  da  Convenção  Americana,  em  conexão  com  o  artigo  1.1  da
Convenção em prejuízo da senhora I.V.; bem como o artigo 5 da Convenção, em conexão com os

artigos 19 e 1.1 do mesmo instrumento, em prejuízo de N.V. e L.A.
5
, filhas de I.V. Igualmente, a

suposta vítima solicitou, através da sua representante, acolher-se ao Fundo de Assistência Legal de
Vítimas da Corte Interamericana (doravante o “Fundo de Assistência  da Corte” ou o “Fundo”).
Finalmente, solicitou à Corte que ordenasse ao Estado a adoção de diversas medidas de reparação
e a restituição de determinadas custas e despesas.

6. Contestação. – Em 16 de dezembro de 2015, o Estado6 apresentou à Corte sua contestação à
submissão e relatório de mérito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e ao escrito de
petição, argumentos e provas da representante (doravante “contestação”). Nessa contestação, o
Estado interpôs como exceções preliminares a alegada “falta  de competência  ratione loci”  e a
suposta “falta de esgotamento dos recursos da jurisdição interna”.

7. Fundo de Assistência Legal de Vítimas.- Mediante Resolução do Presidente da Corte de 13 de
janeiro de 2016, declarou-se a procedência da solicitação apresentada pela suposta vítima, através
da sua representante, para acolher-se ao Fundo de Assistência da Corte7.

4  A senhora  Rielma Mencias  Rivadeneira,  Diretora Executiva  de “Direitos em Ação”,  exerce a representação da
suposta vítima neste caso.

5  A representante  solicitou  que,  como tal  como foi  feito  com I.V.  e  pelos  mesmos motivos,  fosse  protegida  a
identidade das suas filhas e, consequentemente, durante o processo fossem denominadas N.V. e L.A. Seguindo instruções
do Presidente da Corte, informou-se que os nomes das filhas da suposta vítima serão preservados, utilizando as iniciais
“N.V.” e “L.A.” para se referir a elas.

6  O Estado nomeou inicialmente como seus Agentes ao Procurador Geral do Estado, Héctor Enrique Arce Zaconeta;
ao Subprocurador de Defesa e Representação Legal do Estado, Pablo Menacho Diederich, e ao Diretor Geral de Processos
em  Direitos  Humanos  e  Meio  Ambiente  a.i.,  Nelson  Marcelo  Cox  Mayorga.  Por  outra  parte,  o  Estado  nomeou  a
Subprocuradora de Defesa e Representação Legal do Estado, Carmiña Llorenti Barrientos, e em substituição ao senhor Pablo
Menacho Diederich, a senhora Guehiza Zeballos Grossberger, advogada. Posteriormente, o Estado nomeou o Diretor Geral
de Defesa dos Direitos Humanos e Meio Ambiente, Israel Ramiro Campero Méndez, no lugar do senhor Nelson Marcelo Cox
Mayorga.  Posteriormente,  o Estado nomeou o Diretor Geral  de Defesa em Direitos Humanos e Meio Ambiente,  Dante
Justiniano Segales, no lugar do senhor Israel Ramiro Campero Méndez. Por último, o Estado nomeou a Diretora Geral de
Defesa, Emma Natalia Miranda Parra, no lugar do senhor Dante Justiniano Segales, e também nomeou uma nova agente, a
senhora Diretora Geral de Defesa em Direitos Humanos e Meio Ambiente, Claudia Daniela Valda Mercado.

7  Cfr. Caso I.V. Vs. Bolívia. Resolução do Presidente da Corte Interamericana de 13 de janeiro de 2016. Disponível
em: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/I.V_fv_16.pdf
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8. Observações  às  exceções  preliminares.  –  Nos  dias  22  e  29  de  fevereiro  de  2015,  a
representante e a Comissão Interamericana apresentaram, respectivamente, as suas observações
às exceções preliminares opostas pelo Estado.

9. Audiência Pública - Mediante Resolução de 29 de março de 20168 o Presidente convocou as
partes  e  a  Comissão  Interamericana  a  uma  audiência  pública  para  receber  suas  alegações  e
observações finais orais sobre as exceções preliminares e eventuais mérito, reparações e custas,
assim como para receber as declarações da suposta vítima, de uma testemunha proposta pelo
Estado e de três peritos propostos pela representante, o Estado e a Comissão9. A audiência pública
foi  celebrada em 2 de maio de 2016, durante o 114° Período Ordinário de Sessões da Corte,
realizado  na  sua  sede10.  Na  audiência  foi  colhido  o  depoimento  da  suposta  vítima  I.V.,  da
testemunha Edgar Torrico Ameller e dos peritos Christina Zampas e Erwin Hochstatter Arduz. A
Corte também solicitou que as partes apresentassem determinada informação e documentação,
especialmente  foi  solicitada  cópia  completa  do  expediente  do  processo  administrativo  e  das
declarações reunidas internamente de pessoas que teriam tido relação com os fatos ou que teriam
testemunhado o procedimento de laqueadura bilateral praticado na senhora I.V. As declarações
solicitadas perante tabelião público foram recebidas nos dias 25, 28 e 29 de abril de 2016. 

10. Amici curiae. – Este Tribunal recebeu escritos na qualidade de amicus curiae por parte da (1)
Clínica Jurídica de Direito Internacional dos Direitos Humanos da Faculdade de Direito de Aix-en-
Provence (França); (2) a Clínica de Direitos Humanos e Justiça de Gênero da Escola de Direito da
Universidade da Cidade de Nova York (CUNY) e Women Enabled International; (3) a Clínica de
Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Santa Clara e o Centro de Recursos
para a Justiça Internacional; (4) a Universidade de Sussex e o Centro de Estudos de Direitos,
Justiça e Sociedade (DeJusticia); (5) a Clínica de Direito Internacional dos Direitos Humanos Allard
K. Lowenstein International  da Faculdade  de Direito da Universidade de Yale e Women´s Link
Worldwide, e (6) o Centro de Direitos Reprodutivos, nos dias 22 de abril, e 10, 13, 14, 16 e 17 de
maio de 2016, respectivamente.

11. Alegações e observações finais  escritas.  - Em 31 de maio e em 2 de junho de 2016, a
representante e o Estado enviaram, respectivamente, as suas alegações finais escritas, bem como
determinados anexos, e em 2 de junho de 2016 a Comissão apresentou as suas observações finais
escritas.

12. Prova  para  melhor  resolver.  -  Dado  que  o  Estado  não  remeteu  toda  a  documentação
solicitada durante a audiência do caso, uma vez que não enviou cópia completa do expediente do
processo  administrativo,  mas  apenas  “peças  principais”  desse  processo,  nem  enviou  os

8  Cfr. Caso I.V. Vs. Bolívia. Resolução do Presidente da Corte Interamericana de 29 de março de 2016. Disponível
em: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/iv_29_03_16.pdf 

9  Mediante comunicação de 14 de abril de 2016, a Comissão solicitou que a perícia proposto de Ana Cepin fosse
apresentada perante agente dotado de fé pública.

10  A essa audiência compareceram: a) pela Comissão Interamericana: a Comissionária Margarette May Macaulay, e os
advogados  da  Secretaria  Executiva,  Silvia  Serrano  Guzmán,  Jorge  H.  Meza  Flores  e  Erick  Acuña  Pereda;  b)  pelos
representantes da suposta vítima: a senhora Rielma Mencias Rivadeneiro, Diretora Executiva de “Direitos em Ação”, e os
senhores Marcelo Claros Pinilla e Fernando Zambrana Sea,  assessores, e c) pelo Estado da Bolívia: o agente Héctor Enrique
Arce Zaconeta, Procurador Geral do Estado; a agente substituta Carmiña Llorenti Barrientos, Subprocuradora de Defesa e
Representação Legal do Estado; o agente substituto Israel Ramiro Campero Méndez, Diretor Geral de Defesa dos Direitos
Humanos e Meio Ambiente; Guehiza Patricia Zeballos Grossberger, Advogada da Procuradoria Geral do Estado, e Juana Inés
Acosta López, Advogada constituído.
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depoimentos coletados internamente das pessoas que teriam tido relação com os fatos ou que
teriam  testemunhado  o  procedimento  de  laqueadura  bilateral  praticado  na  senhora  I.V.,  foi
solicitado que remetesse essa informação até 24 de junho de 2016. Nessa data, o Estado enviou
algumas explicações a respeito da solicitação de prova para melhor resolver. Em especial, indicou
que  “as  instituições  estatais  não  conta[m]  com  o  expediente  completo  do  [...]  processo
[administrativo]”. No que se refere às declarações, informou que estas foram recebidas e avaliadas
oportunamente pela autoridade jurisdicional no âmbito do processo penal e eram referidas nas
resoluções do processo administrativo e auditorias médicas realizadas.

13. Alegações das partes e a Comissão - O Presidente outorgou um prazo às partes e à Comissão
para que apresentassem as observações que considerarem pertinentes aos anexos remetidos pelo
Estado e a representante, junto com as suas alegações finais escritas. Em 5 de julho de 2016, o
Estado  enviou  as  informações  solicitadas.  A  representante  não  enviou  observações  no  prazo
outorgando para fazê-lo e a Comissão, depois de uma prorrogação, afirmou não ter observações a
apresentar. 

14. Distribuições em aplicação do Fundo de Assistência. – Em 26 de julho de 2016, a Secretaria,
seguindo  instruções  do  Presidente  da  Corte,  enviou  informação  ao  Estado  sobre  os  gastos
efetuados na aplicação do Fundo de Assistência Legal de Vítimas no presente caso e, segundo o
disposto  no  artigo  5  do Regulamento  da  Corte  sobre  o  Funcionamento  do referido  Fundo,  foi
concedido um prazo para apresentar  as observações que estimasse pertinentes.  O Estado não
apresentou observações dentro do prazo outorgado para tanto.

15. Deliberação do presente caso. - A Corte iniciou a deliberação da presente sentença em 29 de
novembro de 2016.

III
COMPETÊNCIA

16. A Corte Interamericana é competente para conhecer o presente caso, nos termos do artigo
62.3 da Convenção Americana, em razão de que a Bolívia é Estado Parte do referido instrumento
desde 19 de julho de 1979, e reconheceu a competência contenciosa da Corte em 27 de julho de
1993.

IV
EXCEÇÕES PRELIMINARES

17. O  Estado  apresentou  na  sua  contestação,  como  exceções  preliminares,  os  seguintes
argumentos: a alegada falta de competência  ratione loci e a suposta falta de esgotamento dos
recursos internos. O Estado alegou a falta de esgotamento de dois recursos na jurisdição interna da
Bolívia que, segundo alega, poderiam ter sido interpostos contra o Auto de Vistas N° 514/2006 de
23 de agosto de 2006, pelo qual foi confirmada a resolução que declarou o encerramento da ação
penal aberta contra o médico que praticou a ligadura das trompas de Falópio (infra par. 112): o
recurso de cassação e o recurso de amparo constitucional. A seguir, a Corte resolverá sobre as
exceções contestadas.

A. Exceção sobre a alegada falta de competência ratione loci



11

A.1 Alegações do Estado e observações da Comissão e da representante

18. O Estado apresentou a exceção preliminar de incompetência ratione loci da Corte, com base
no artigo 46.1.a) da Convenção, a respeito da violação do direito a não ser submetido a torturas
nem a penas  ou tratamentos  cruéis,  inumanos ou degradantes,  reconhecido  no  artigo  5.2 da
Convenção, uma vez que não teria acontecido no território da Bolívia. O Estado alegou que “I.V.
pretende,  desconhecendo  a  relação  de  identidade,  atribuir  a  responsabilidade  pelos  fatos  e
sequelas causados em outro país ao Estado boliviano, com isso, contrariando uma regra elementar
da responsabilidade, ou seja, é responsável quem, em virtude do ônus da prova, revela qualquer
grau de responsabilidade”.  Nesse sentido,  o Estado afirmou que “[...]  a respeito das supostas
sequelas de tortura[,] I.V. não conseguiu demonstrar a responsabilidade, argumento pertinente,
conducente e necessário o suficiente para declarar a procedência da exceção de incompetência da
Corte,  uma  vez  que  a  Bolívia  não  é  responsável  por  tortura  alguma”.  Finalmente,  o  Estado
destacou  que  “os  traumas  ou  sequelas  que  afetam  a  I.V.  [...],  não  são  consequência  do
procedimento cirúrgico, senão de atos tortuosos que alega ter sofrido no Peru, situação perante a
qual  o  Estado  boliviano  não  tem qualquer  responsabilidade”,  pelo  qual  solicitou  à  Corte  que
“declara[ass]e  a  sua  incompetência  para  conhecer  as  supostas  violações  alegadas  pelos
representantes, que foram consequência de fatos ocorridos fora do território boliviano”. Nas suas
alegações finais, o Estado reafirmou que a Corte deve se abster de declarar responsável a Bolívia
“por qualquer fato ou qualquer dano que tenha ocorrido como consequência de fatos acontecidos
em território estrangeiro”.

19. A  Comissão destacou que essa exceção preliminar  não está relacionada ao conteúdo do
relatório  de mérito,  senão que se limita  exclusivamente  a referências  realizadas  nas  petições,
argumentos e provas pela representante da suposta vítima. No entanto, para a Comissão “o que se
busca é oferecer informação sobre outras violações aos direitos humanos sofridas pela senhora I.V.
antes  da  sua esterilização  forçada,  a  título  de  antecedentes  e  não com o objetivo  de derivar
consequências jurídicas sobre a responsabilidade internacional do Estado da Bolívia por fatos que
aconteceram  sob  a  jurisdição  de  outro  Estado  que  não  faz  parte  do  presente  processo
internacional”.  Nesse sentido, a Comissão considerou oportuno que a Corte tomasse conhecimento
desses  antecedentes,  “exclusivamente  na  medida  em  que  sejam  pertinentes  para  uma  mais
adequada compreensão da [suposta] vítima, as suas circunstâncias e os efeitos do acontecido sob
a  jurisdição  do  Estado  da  Bolívia  como  mulher  estrangeira,  com  múltiplos  fatores  de
vulnerabilidade antes, durante e depois dos fatos descritos no relatório de mérito”.

20. A representante da suposta vítima afirmou que “[a]o parecer, existe uma confusão por parte
do Estado boliviano ao alegar que os representantes est[ão] pretendendo que a Corte [...]  se
pronuncie  a  respeito  das  torturas  e  dos  tratamentos  cruéis  ,  desumanos  e  degradantes
efetivamente sofridos por I.V. no Peru, antes de se transferir para a Bolívia, onde foi reconhecido o
seu status de refugiada justamente pela perseguição e pelas violações de direitos humanos sofridas
no país vizinho”. Acrescentou que não se estão sendo debatidos os fatos acontecidos no Peru e que
as suas alegações a respeito do artigo 5.1 e 5.2 da Convenção “se referem às violações sofridas
por I.V. em território boliviano, a partir de 1 de julho do ano 2000; violações [que teriam sido]
perpetradas por uma equipe médica de servidores públicos bolivianos e praticadas dentro de um
hospital público boliviano”. Nesse sentido, a representante esclareceu que “[t]odas as alegações
que [apresentou] sobre as violações aos direitos de I.V., têm a ver com ações, omissões e falta de
diligência  das  instituições  públicas,  servidores  públicos  (médicos)  e  funcionários  da  justiça
bolivianos, não peruanos, e ocorridas em território da Bolívia. Finalmente, a representante solicitou
à Corte que desconsiderasse essa exceção preliminar.
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A.2 Considerações da Corte

21. No que se refere às alegações da representante sobre a possível violação do artigo 5.2 da
Convenção, o seu objeto é que a Corte se pronuncie sobre se a intervenção cirúrgica de ligadura de
trompas de Falópio praticada em I.V. Em um hospital público do Estado Plurinacional da Bolívia
constituiu um ato de tortura ou, pelo menos, um tratamento cruel ou desumano.  A Corte observa
que  a  representante  não  alegou,  neste  caso,  possíveis  violações  à  Convenção  Americana  que
teriam acontecido no Peru, país que não foi denunciado no âmbito deste caso. Portanto, a Corte
afirma a sua competência em razão do lugar para conhecer o presente caso, uma vez que o fato
desencadeador  da  alegada  responsabilidade  internacional  do  Estado  pela  violação  dos  direitos
reconhecidos na Convenção Americana e outros tratados aplicáveis, que consiste na intervenção
cirúrgica de ligadura de trompas de Falópio, aconteceu na Bolívia. Adicionalmente, a Corte observa
que determinar se tal fato constituiu um ato de tortura ou um tratamento cruel ou desumano é
uma matéria que cabe ser debatida no mérito da questão. Em virtude do exposto, corresponde
desestimar a exceção oposta.

A. Exceção sobre a alegada falta de esgotamento dos recursos internos

B.1 Alegações do Estado e observações da Comissão e da representante

22. O  Estado interpôs  a  exceção  preliminar  de  não  esgotamento  dos recursos  da  jurisdição
interna com base no artigo 46.1.a) da Convenção. Em referência ao recurso de cassação, afirmou
que, conforme a normativa interna, é o recurso ordinário contemplado pelo procedimento penal
boliviano  aos  efeitos  de  contestar  autos  de  vistas  ditados  pelas  Cortes  Superiores  de  Justiça
contrários a outros precedentes pronunciados por outras Cortes Superiores de Justiça ou pela Sala
Penal da Suprema Corte, com o único requisito de invocar um precedente contraditório.  Destacou
que tal  recurso “é adequado e efetivo no presente caso, uma vez que [...]  é procedente para
contestar os Autos de Vistas proferidos pelas Cortes Superiores de Justiça ou pela Sala Penal da
Suprema Corte de Justiça com o objeto de que a Suprema Corte de Justiça Suprema Corte de
Justiça profira Auto Supremo sentando a doutrina legal aplicável,  podendo deixar sem efeito a
sentença motivo do recurso, devendo ser proferido um novo Auto de Vistas”.  Da mesma forma,
destacou que esse recurso deveria ter  sido apresentado frente ao pronunciamento do Auto de
Vistas N° 514/2006, de 23 de agosto de 2006, que confirmou a extinção da ação penal devido ao
transcurso de tempo. 

23. Com relação à ação de amparo constitucional, o Estado alegou que, conforme o artigo 19 da
Constituição aplicável, I.V. pode apresentar o recurso de amparo constitucional, o qual procede
“contra os atos ilegais ou as omissões indevidas dos funcionários ou das pessoas que limitem,
suprimam ou ameacem restringir ou suprimir os direitos e as garantias das pessoas reconhecidos
pela Constituição e as leis”. O Estado acrescentou, sobre a efetividade e idoneidade do recurso
para reverter a extinção da ação penal por duração máxima do processo, que existe “uma série de
Sentenças nas quais o Tribunal Constitucional revogou as Resoluções que determinavam a extinção
da ação penal por duração máxima do processo devido à falta de fundamentação e motivação nas
Resoluções que permitam determinar a quem seriam atribuíveis as dilações que levaram à extinção
da ação penal”.  Portanto, afirmou que se I.V. tivesse acionado esse recurso, teria sido efetivo e
idôneo para o restabelecimento dos direitos que considerava terem sido violados, ao se estabelecer
fruto de uma adequada motivação e fundamentação, que as dilações poderiam ser atribuídas ao
processado e, consequentemente, teria sido disposta a impossibilidade da extinção da ação.
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24. Enquanto às observações da Comissão e da representante, o Estado se aprofundou nas suas
alegações finais sobre a idoneidade e efetividade do recurso de amparo constitucional, ao sustentar
que: i) no seu escrito de observações sobre a admissibilidade da petição tinha argumentado que o
recurso de amparo era o idôneo e efetivo para responder à situação de I.V., fornecendo uma linha
jurisprudencial em relação à procedência da ação de amparo contra decisões de extinção da ação
penal; ii) o Estado também tinha demonstrado nas suas observações de admissibilidade, que o
recurso de amparo obteve a anulação de uma resolução que tinha declarado a extinção da ação
penal; iii) embora as hipóteses fáticas das sentenças citadas pelo Estado não coincidam com os
fatos objeto da controvérsia, isso não é empecilho para demonstrar que a regra de direito que
essas decisões evidenciam seja aplicável para este caso em concreto; iv) o recurso de amparo
operava, sim, no caso concreto, uma vez que o juiz constitucional poderia considerar a possível
interferência da decisão de extinção da ação penal sobre os direitos de I.V. ou que o defendido
teria  intervido para causar  a dilação do processo; v) o recurso de amparo não é um recurso
extraordinário, tal como se entende no direito internacional dos direitos humanos; vi) o padrão
convencional e jurisprudencial frente o esgotamento dos recursos internos faz referência a que se
devem esgotar os recursos “adequados e efetivos”, sem fazer qualquer referência a se esses são
"ordinários  ou  extraordinários",  pelo  qual  não  tem  relevância  alguma  que  fosse  de  caráter
extraordinário;  e vii)  o fato de que o Estado afirme a idoneidade e efetividade do recurso de
amparo  em sentenças  constitucionais  diferentes  em suas  observações  de  admissibilidade  e  a
contestação apresentada perante a Corte não torna os argumentos extemporâneos.  Portanto, com
base no princípio de subsidiariedade, o Estado solicitou que a Corte se declarasse incompetente
para conhecer o presente caso.

25. A  Comissão destacou que, “[e]mbora o Estado tenha alegado na etapa de admissibilidade
perante a Comissão a falta de esgotamento dos recursos internos, o conteúdo dessa exceção se
baseou no recurso de amparo, sem que se fizesse menção alguma ao recurso de cassação”, pelo
qual  considerou que  esta  “é  extemporânea,  pois  não  foi  apresentada  no  momento  processual
oportuno”.  A Comissão observou que, “embora o Estado tenha invocado o recurso de amparo
desde a etapa de admissibilidade,  o sustento sobre a sua idoneidade e efetividade é diferente
daquele  apresentado  perante a [...]  Corte  na sua contestação”.  Alegou,  citando  jurisprudência
desta  Corte,  que  deve  ser  aplicada  “uma  régua  de  correspondência”,  em virtude  da  qual  os
argumentos  apresentados  perante  a  Corte  para  sustentar  essa  exceção  preliminar  devem
corresponder aos apresentados perante a Comissão durante a etapa de admissibilidade.  Nessa
linha, e com relação a este caso em concreto, a Comissão afirmou que para justificar a idoneidade
e efetividade do recurso de amparo ao Estado, no escrito de 4 de dezembro de 2007, apresentado
na etapa de admissibilidade perante a Comissão, fez referência a três sentenças constitucionais11,
enquanto que na sua contestação perante a Corte Interamericana citou outras quatro sentenças
constitucionais.  Diante do exposto, alegou que, fazendo uma simples comparação entre o escrito
apresentado na etapa de admissibilidade e a contestação perante a Corte, “é evidente que os
argumentos e fontes jurisprudenciais mediante os quais o Estado pretende satisfazer o seu ônus de
demonstrar  a  idoneidade  e  efetividade  do  recurso  de  amparo,  são  diferentes  em  ambos  os
escritos”.  Portanto,  a  Comissão  concluiu  que  “a  argumentação  apresentada  perante  a  Corte
Interamericana para sustentar  a  falta  de esgotamento do recurso de amparo constitucional,  é
extemporânea”.

11 A primeira,  de  11  de  janeiro  de  2006,  que  se  referia  a  um amparo  apresentado  por  um réu  que  solicitava,
precisamente, a extinção da ação penal.  A segunda, de 11 de dezembro de 2006, referente a um amparo contra uma
declaração de abandono de demanda como violação do direito de acesso à justiça. E a terceira, de 15 de junho de 2004,
referente a uma questão de propriedade privada.
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26. Complementarmente, a Comissão reiterou “em todos os seus termos a análise realizada no
seu relatório de admissibilidade, que se baseou na informação disponível  nesse momento, bem
como nas normas convencionais e regulamentares que regulam o ônus da prova nessa matéria e
que conferem em seu favor primariamente a faculdade de se pronunciar sobre os requisitos de
admissibilidade das petições”.  Da mesma forma, a Comissão destacou que o peticionário tinha
afirmado que na Bolívia não existia qualquer sentença de amparo que revertesse uma aplicação da
extinção da ação penal e que o Estado não contestou o argumento do peticionário sobre a falta de
efetividade do recurso de amparo para casos como o da senhora I.V., embora lhe correspondesse,
conforme  a  carga  aplicável  nessas  circunstâncias,  de  tal  modo  que  “no  momento  do  seu
pronunciamento, a informação da qual a Comissão dispunha indicava que a senhora I.V. tinha
esgotado todos os recursos ordinários no âmbito do processo penal”.     Nessas circunstâncias, a
Comissão  determinou  que  “o  Estado  não  demonstrou,  no  momento  processual  oportuno  e
conforme as regras de ônus da prova aplicáveis à exceção de falta de esgotamento dos recursos
internos, a idoneidade e efetividade do recurso de amparo no presente caso”. Consequentemente,
a critério da Comissão, a senhora I.V. esgotou os recursos internos.

27. Com relação ao argumento do Estado de que não se pode exigir do Estado que mantenha a
argumentação realizada na etapa de admissibilidade no processo perante a Corte, a Comissão
destacou que tal exigência está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal e constitui
uma declaração básica dos princípios de igualdade de armas e segurança jurídica, aplicados ao
trâmite interamericano. Finalmente, destacou que “[r]esolver o contrário implicaria que a Corte
Interamericana poderia se pronunciar sobre argumentos vinculados ao requisito de esgotamento
dos recursos internos que a Comissão não teve oportunidade de avaliar e que os peticionários não
tiveram oportunidade de debater na etapa correspondente”.

28. A  representante da suposta vítima alegou que não há correspondência entre a objeção
preliminar apresentada pelo Estado perante a Corte e a apresentada na etapa de admissibilidade
perante a Comissão.     Nesse sentido, destacou que o Estado não apresentou qualquer exceção à
negra  do  esgotamento  dos  recursos  internos  com base  no  recurso  de  cassação  na  etapa  de
admissibilidade perante a Comissão, portanto, apresentar uma exceção relacionada a esse recurso
nesta etapa processual é uma pretensão extemporânea.  Adicionalmente, afirmou que o recurso de
cassação está reservado para contestar os Autos de Vista que resolvem as apelações restringidas e
não uma apelação incidental, como aconteceu no presente caso na Resolução 514/2006, que foi o
Auto  de  Vista  pronunciado  pela  Sala  Penal  Primeira  da  Corte  Superior  de  Justiça  de  La  Paz,
portanto, a pretensão do Estado de que “este Tribunal [...] pense que este recurso de cassação
deveu ser apresentado e esgotado por I.V., quando normativa e processualmente isso não era
(sem é) viável”, constitui uma falta de lealdade processual. Finalmente, a representante alegou que
“[o] argumento do Estado no qual está baseada essa exceção preliminar é tão eficaz que a prova
disso  é  que  não  invocou  qualquer  precedente  jurisprudencial  para  sustentá-lo  nem  anexou
qualquer escrito ao Auto Supremo (ou seja[,]  uma sentença de terceira instância)  do Tribunal
Supremo de Justiça nem sentença constitucional alguma do Tribunal Constitucional”. Concluiu que
o recurso de cassação não era procedente no caso de I.V. Para contestar a Resolução 514/2006,
pelo qual solicitou a esta Corte que indeferisse a exceção apresentada pelo Estado.

29. A representante destacou que, nas suas observações de 4 de dezembro de 2007, durante a
etapa de admissibilidade, o Estado se limitou a mencionar, muito genericamente, que os recursos
da jurisdição interna não tinham sido esgotados, fazendo alusão apenas ao recurso de amparo
constitucional; no entanto, o Estado não demonstrou de que forma o recurso de amparo estava
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plenamente disponível,  e de que forma era adequado, idôneo e efetivo para as pretensões da
suposta vítima.  Destacou que as três sentenças constitucionais invocadas pelo Estado naquela
única comunicação apresentada à Comissão na fase de admissibilidade se referiam a situações
diferentes  às  do  caso  de  I.V.  e  não  demonstravam  que  através  do  recurso  de  amparo
constitucional, fosse possível revogar uma resolução de confirmação da Corte Superior de Justiça
sobre uma decisão que determinou a extinção da ação penal pela duração máxima da causa, o qual
favorecia o denunciado e tinha sido produzida por responsabilidade dos órgãos da justiça.  Assim
sendo, a representante destacou que também não cabia a I.V. a obrigação de esgotar esse recurso
específico, uma vez que, conforme a jurisprudência da Corte, não é necessário esgotar todos os
recursos previstos que pudessem existir na legislação local.  O amparo constitucional é um recurso
extraordinário  e, portanto,  não se exige o seu esgotamento.  Por conseguinte,  a representante
solicitou à Corte que indeferisse a exceção apresentada pelo Estado relacionada ao esgotamento do
recurso de amparo constitucional.

B.2 Considerações da Corte

30. O artigo 46.1.a) da Convenção Americana dispõe que para determinar a admissibilidade de
uma petição ou comunicação apresentada perante a Comissão Interamericana, em conformidade
com os artigos 44 ou 45 da Convenção, é necessário que tenham sido interpostos e esgotados os
recursos  da  jurisdição  interna,  conforme  os  princípios  do  Direito  Internacional  geralmente

reconhecidos
12

. A Corte recorda que a regra do prévio esgotamento dos recursos internos está
concebida  em  interesse  do  Estado,  pois  busca  dispensá-lo  de  responder  ante  um  órgão
internacional por atos que lhe sejam imputados, antes de ter a ocasião de remediá-los com seus
próprios meios. O exposto significa que não apenas devem existir formalmente esses recursos, mas
que também devem ser  adequados e efetivos,  como resultado  das exceções contempladas  no

artigo 46.2 da Convenção
13

.

31. Da mesma forma, esta Corte tem sustentado consistentemente que uma objeção ao exercício
da jurisdição da Corte baseada na suposta falta de esgotamento dos recursos internos deve ser
apresentada no momento processual oportuno, ou seja,  durante o processo de admissibilidade
perante a Comissão14, depois do qual, incide o princípio de preclusão processual15. Ao alegar não
terem sido  esgotados  os  recursos  internos,  cabe ao Estado  especificar  quais  ainda não  foram
esgotados,  e  demonstrar  que  estes  estavam  disponíveis  e  que  eram  adequados,  idôneos  e

efetivos
16

.  nesse  sentido,  o  Tribunal  reitera  que  não  é  tarefa  da  Corte,  nem  da  Comissão,

12 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Exceções Preliminares. Sentença de 26 de junho de 1987. Série C No.
1, par. 85, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de
1 de setembro de 2016. Série C No. 316, par. 24.

13 Cfr.  Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras.  Mérito. Sentença de 29 de julho de 1988. Série C No. 4, par. 61, e
Caso Herrera Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 24.

14 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Exceções Preliminares, supra, par. 88;  Caso Herrera Ulloa Vs. Costa
Rica. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 2 de julho de 2004. Série C No. 107, par. 81, e Caso
Herrera Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 25.

15  Cfr. Caso Mémoli Vs. Argentina. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 22 de agosto de
2013. Série C No. 265, par. 47, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 25.

16  Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Exceções Preliminares, supra, par. 88 e 91, e Caso Herrera Espinoza
e outros Vs. Equador, supra, par. 25.
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identificar  ex officio quais são os recursos internos pendentes de esgotamento, de modo tal que
não  é  competência  dos  órgãos  internacionais  subsanar  a  falta  de  precisão  das  alegações  do
Estado17.  Assim sendo, entende-se que a invocação, por parte do Estado, da existência de um
recurso não esgotado deve não só ser oportuna, mas também clara, identificando o recurso em
questão e de que forma, neste  caso,  esse recurso seria  adequado e efetivo para proteger as

pessoas na situação em que tenham sido denunciadas
18

.

32. A  Corte  lembra  que  o  primeiro  que  procede  determinar,  em relação  com uma  exceção
preliminar  desta  natureza,  é  se  a  objeção  foi  apresentada  no  momento  processual  oportuno;
aspecto que está em discussão neste caso. O Tribunal constata que a petição apresentada em 7 de
março de 2007 foi  remetida ao Estado em 8 de maio daquele  ano,  data em que a Comissão
Interamericana concedeu um prazo de dois meses para que o Estado emitisse  as observações
correspondentes sobre a etapa de admissibilidade da petição. Em 6 de dezembro de 2007, o Estado
remeteu as observações solicitadas19, nas quais solicitou a inadmissibilidade da petição com base
na falta de esgotamento dos recursos internos. Em especial, o Estado indicou que a senhora I.V.
“pôde ter apresentado amparo constitucional para conseguir reparações efetivas aos direitos que
reclama”, o qual estava regulamentado no artigo 19 da Constituição Política do Estado, e que este
era o recurso interno que deveria ser esgotado20.

33. A Corte observa que, de fato, o Estado apresentou uma exceção de falta de esgotamento dos
recursos internos durante o trâmite de admissibilidade da petição perante a Comissão. No entanto,
apenas alegou a falta de esgotamento do recurso de amparo constitucional. Portanto, e de acordo
com a jurisprudência deste Tribunal21, o Estado não pode argumentar perante esta Corte o não
esgotamento de outros recursos que não tenham sido alegados naquela oportunidade processual.
Os argumentos do Estado a respeito da alegada falta de esgotamento do recurso de cassação,
apresentados  pela  primeira  vez  na  sua  contestação  perante  este  Tribunal  são,  portanto,
extemporâneos.

34. No que se refere à alegação de esgotamento do recurso de amparo constitucional, a Corte
observa que, conforme exposto anteriormente (supra par. 33), o Estado apresentou essa alegação
nas suas observações à petição inicial, portanto, foi apresentada na devida etapa processual. Como
fundamento da sua exceção preliminar no processo perante a Comissão, o Estado informou que,
conforme o artigo 19 da Constituição Política então vigente e o artigo 94 da Lei 1836, o recurso de
amparo constitucional procedia “contra toda decisão, ato ou omissão indevida de autoridade ou
funcionário, sempre que não houver outro meio ou recurso para a proteção imediata dos direitos e
garantias [...]”. Da mesma forma, citou a decisão do Tribunal Constitucional No. 1261/2006-R, de

17  Cfr. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas.  Sentença de 30 de
junho de 2009. Série C No. 197, par. 23, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 25.

18 Cfr. Caso de Pessoas dominicanas e haitianas expulsas vs. República Dominicana. Exceções Preliminares, Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 28 de agosto de 2014. Série C No. 282, par. 30, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs.
Equador, supra, par. 25.

19  Cfr.  Relatório GM-DGAJ-DAJ-2629-A/2007 de 4 de dezembro de 2007, recebido em 6 de dezembro de 2007 na
Comissão Interamericana (processo de trâmite perante a Comissão, tomo II, folhas 307 a 337).

20  Cfr.  Relatório  GM-DGAJ-DAJ-2629-A/2007,  recebido  em 6  de  fevereiro  de  2007  na  Comissão  Interamericana
(processo de trâmite perante a Comissão, tomo II, folha 325).

21  Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, supra, par. 82 e 83, e Caso Chinchilla Sandoval vs. Guatemala. Exceção
Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 29 de fevereiro de 2016. Série C No. 312, par. 26.
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11 de dezembro de 2006, alegando que “se a suposta vítima apresentou recurso de apelação da
resolução que declar[ou] a extinção da ação penal, no qual alega o não cumprimento de sentenças
e  autos  constitucionais,  pelo  qual  não  contava  com  via  expedita  para  pleitear  um  amparo
constitucional” [sic]. Adicionalmente, afirmou que na Sentença Constitucional No. 0921/2004-R, de
15 de junho de 2004, estabeleceu-se o prazo para interpor o recurso de amparo constitucional. 

35. Por sua vez, o peticionário alegou perante a Comissão que não existia qualquer precedente
na  jurisprudência  do  Tribunal  Constitucional  boliviano  que  tivesse  anulado  uma resolução  que
extingue a ação penal  por violação ao devido processo no que se refere  ao atraso da justiça
atribuível ao órgão jurisdicional, mediante a interposição de um recurso de amparo constitucional.
Da mesma forma, diferenciou o precedente mencionado do Tribunal Constitucional No. 1261/2006-
R a respeito do presente caso, uma vez que no caso  sub judice não se tratava de um caso de
abandono do mesmo devido à ausência a uma audiência. 

36. O Estado nunca respondeu a essa alegação e, portanto, o Estado não apresentou elementos
que  permitissem  à  Comissão  descartar  os  questionamentos  apresentados  pelo  peticionário  a
respeito da falta de idoneidade e efetividade do recurso de amparo nas circunstâncias do presente
caso; ou seja, para impugnar uma decisão do tribunal de alçada que confirmou a declaração de
extinção da ação penal por causas imputáveis aos próprios órgãos da justiça dentro do processo
penal seguido contra o médico que realizou a ligadura das trompas de Falópio. Considerando as
alegações do peticionário e não contestadas pelo Estado, a Comissão concluiu que o peticionário
tinha  esgotado  os  recursos  ordinários  do  sistema  penal  e  que,  considerando  a  jurisprudência
estabelecida pelo Tribunal Constitucional da Bolívia, a interposição do recurso de amparo teria tido
“poucas probabilidades  de ter  êxito”22.  Assim,  esta Corte  conclui  que,  embora o Estado  tenha
apresentado a exceção preliminar no procedimento perante a Comissão e tenha indicado o recurso
que, ao seu critério, não estaria esgotado, não cumpriu com a carga probatória de demonstrar se
era adequado, idôneo e efetivo no momento processual oportuno; uma vez que a decisão citada
pelo Estado no processo perante a Comissão se referia a aspectos tais como o que se entende por
abandono da demanda e os prazos para justificar  a ausência em uma audiência, os quais não
guardam relação com os fatos do presente caso.

37. Tal conclusão vê-se respaldada pelo fato de que o Estado alterou os seus argumentos perante
esta Corte. De fato, no trâmite perante a Corte, o Estado concentrou as suas alegações em afirmar
que o recurso de amparo era procedente para reverter a  extinção da ação penal  por duração
máxima do processo quando os atos dilatórios tenham sido provocados pelo demandado e, nesse
sentido, citou a Sentença Constitucional No. SC 2009/201-R, de 3 de novembro. Posteriormente,
nas  suas  alegações  finais,  o  Estado  argumentou  que,  embora  os  precedentes  citados  não
guardassem relação fática com o caso, era possível concluir em termos gerais que o recurso de
amparo era idôneo para deixar sem efeito uma decisão de extinção da ação penal. Para tanto, citou
Sentença Constitucional  No.  1529/2011-R, de 11 de outubro de 2011, que tornava exigível  a
ponderação  entre  o  direito  do  acusado  a  não  ser  submetido  a  um processo  penal  de  forma
indefinida e os direitos da suposta vítima a que se faça justiça no caso em concreto. A Corte
adverte que esse precedente é de data posterior ao relatório de admissibilidade e está baseado em
uma norma da nova Constituição, de tal modo que a Comissão não pôde levá-la em consideração
no momento  de  emitir  uma decisão  sobre  a  admissibilidade.  A  esse  respeito,  e  atendendo  à
controvérsia surgida entre as partes e a Comissão a respeito da faculdade do Estado de mudar ou
não a sustentação  argumentativa exposta no trâmite de admissibilidade a respeito ao apresentado

22  Relatório de Admissibilidade No. 40/08 de 23 de julho de 2008, par. 73 (processo de trâmite perante a Comissão,
tomo II, folhas 268 a 270).
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no trâmite perante o Tribunal, a Corte lembra a sua jurisprudência no que se refere a que os
argumentos  que  sustentam  a  exceção  preliminar  interposta  pelo  Estado  perante  a  Comissão
durante a etapa de admissibilidade devem guardar  correspondência com aqueles apresentados
perante a Corte23.

38. A Corte destaca que o Estado, ao alegar a falta de esgotamento de recursos internos, tem a
obrigação  de  não  apenas  especificar  no  devido  momento  os  recursos  internos  que  ainda  não
tenham sido esgotados, como também de demonstrar que esses recursos estavam disponíveis e
eram  idôneos  e  efetivos.  Neste  caso,  o  Estado  não  cumpriu  com  essa  obrigação  probatória
oportunamente. Portanto, a Corte desestima a exceção preliminar oposta pelo Estado.

VI
CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS

39. Antes de examinar os fatos pertinentes e a aplicação das normas da Convenção Americana
aos  mesmos,  é  necessário  realizar  algumas  considerações  prévias  sobre  a  determinação  das
supostas vítimas, a delimitação do  quadro fático e as supostas violações de direitos alegadas pela
representante.

A. Determinação das supostas vítimas

40. O  Estado argumentou que as violações aos direitos humanos em prejuízo de N.V. E L.A.,
alegadas pela representante referiam-se a fatos que não estavam contemplados no Relatório de
Mérito.  Nesse  sentido,  se  bem  a  Comissão  fez  referência  à  alegada  esterilização  sem
consentimento, não delimitou um quadro fático das supostas violações às filhas de I.V., nem foram
elas classificadas como vítimas emergentes. Consequentemente, o Estado recusou a inclusão de
N.V. E L.A. como supostas vítimas no presente caso, com base em que: i) a inclusão das filhas não
se deu no Relatório de Mérito da Comissão; ii) que os fatos do presente caso não comprovam
violações  massivas  que  tenham  impedido  a  sua  identificação  no  momento  oportuno;  iii)  as
sentenças utilizadas pela representante obedecem a supostos fáticos diferentes e inaplicáveis ao
presente caso; e iv)  os representantes nunca solicitaram perante a Comissão a declaração de
responsabilidade internacional do Estado por violar os direitos das filhas de I.V. A representante
argumentou que com o passar dos anos, ambas as filhas se transformaram em vítimas emergentes
da ação e inação do Estado a respeito da sua mãe. Acrescentou que, se bem a esterilização como a
negação de justiça tenha sido vivenciada diretamente por I.V., indiretamente, durante estes 16
anos,  N.V.  e  L.A.  também  foram  se  transformando  em vítimas  dessas  violações  e  das  suas
implicações e impactos negativos. A Comissão não se pronunciou a  respeito.

41. A Corte lembra que, a fim de zelar pela segurança jurídica e em conformidade com o artigo
35.1 do Regulamento deste Tribunal, as supostas vítimas devem estar devidamente identificadas e
designadas no Relatório de Mérito da Comissão, exceto em circunstância excepcional contemplada
no  artigo  35.2  do  Regulamento  da  Corte.  Consequentemente,  a  obrigação  de  identificar  com
precisão e no devido tempo processual as supostas vítimas em um caso perante a Corte cabe à
Comissão e não a este Tribunal24.

23  Cfr. Caso Furlan e Familiares Vs. Argentina. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 31
de agosto de 2012. Série C No. 246, par. 29, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 28.

24  Cfr. Caso dos Massacres de Ituango Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1
de julho de 2006. Série C No. 148, par. 98, e  Caso Flor Freire Vs. Equador. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 31 de agosto de 2016. Série C No. 315, par. 32.
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42. A Corte constatou que no seu Relatório de Mérito, a Comissão estabeleceu como única vítima
do presente caso a senhora I.V. No entanto, no momento da apresentação do escrito de petições e
argumentos, além da identificação de I.V. como suposta vítima, a representante acrescentou a L.A.
e a N.V., filhas de I.V. como supostas vítimas da violação ao artigo 5 da Convenção, em conexão
com os artigos 19 e 1.1 do mesmo instrumento.   Este Tribunal faz notar que o presente caso não
se trata de um dos casos do referido artigo 35.2 que poderia justificar a identificação de supostas
vítimas posteriormente ao Relatório de Mérito.

43. Portanto, aplicando o artigo 35.1 do seu Regulamento e da sua jurisprudência constante, a
Corte declara que apenas considerará como suposta vítima a senhora I.V., quem foi a única pessoa
identificada como tal no Relatório de Mérito da Comissão. 

B. Sobre o quadro fático do presente caso

44. O  Estado solicitou  a rejeição dos fatos adicionais  apresentados no escrito  de petições e
argumentos, previamente ao estudo de mérito.  O Estado destacou que os representantes podem
invocar a violação de direitos diferentes aos estabelecidos no Relatório de Mérito, mas a invocação
desses  direitos  deve  se  limitar  aos  fatos  contidos  no  Relatório  de  Mérito.  A  representante
destacou que o escrito de petições e argumentos se limitou ao quadro fático estabelecido pela
Comissão no seu Relatório de Mérito e não foram alegados fatos novos. Além disso, destacou que o
Estado não informou a quais fatos novos se referem a sua consideração. Em virtude disso, solicitou
à Corte que rejeitasse a petição por estar baseada em argumentos que não são evidentes.  A
Comissão não se pronunciou a  respeito.

45. Esta Corte estabeleceu que o quadro fático do processo perante ela está constituído pelos
fatos contidos no Relatório de Mérito submetidos à consideração da Corte.  Em consequência, não é
admissível  que as partes aleguem novos fatos diferentes dos contidos no referido Relatório de
Mérito, sem prejuízo de expor aqueles que permitam explicar, esclarecer ou desestimar os que
tenham sido mencionados no mesmo e tenham sido submetidos à consideração da Corte (também
chamados “fatos complementares”)25. A exceção a este princípio são os fatos classificados como
supervenientes, que poderiam ser remetidos ao Tribunal sempre que estejam vinculados aos fatos
do caso e em qualquer estado do processo antes da emissão da sentença.  

46. No seu Relatório de Mérito, a Comissão estabeleceu como quadro fático do processo perante
a Corte a intervenção cirúrgica à qual foi submetida a senhora I.V. Em um hospital público da
Bolívia em 1 de julho de 2000 e a posterior falta de resposta judicial efetiva por parte do Estado.  A
Corte observa, no entanto, que o Estado não evidenciou na sua contestação os fatos adicionais aos
quais se faz alusão, não constando, portanto, na informação aportada uma identificação clara sobre
os  supostos  fatos  novos  que  a  representante  teria  incluído  no  seu  escrito  de  petições  e
argumentos. No entanto, é possível deduzir da sua contestação que os fatos referidos pelo Estado
correspondem  aos  fatos  acontecidos  enquanto  I.V.  morava  no  Peru.  Nesse  sentido,  e  se  o
considerar pertinente,  a Corte observa que poderá considerar os fatores pessoais bem como o
contexto da suposta vítima, e, em especial, os fatos vividos por I.V. no Peru, ao realizar a análise
de mérito para avaliar a caracterização como tortura ou outros tratamentos cruéis, inumanos ou
degradantes do fato  acontecido na Bolívia,  uma vez que tal  caracterização depende de vários
fatores,  entre  eles  a  vulnerabilidade  da  vítima,  o  contexto  circundante  e  as  circunstâncias

25  Cfr. Caso Veliz Franco e outros Vs. Guatemala. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.  Sentença de
19 de maio de 2014. Série C No. 277, par. 25, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 41.
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específicas que circundam cada caso. Assim sendo, a Corte considera improcedente a solicitação do
Estado de não levar em consideração os fatos apresentados no escrito de petições e argumentos.

C. Outras violações de direitos humanos alegadas pela representante 

47. O Estado contestou a inclusão, por parte da representante, de supostas violações a direitos
que não foram previamente incluídas no Relatório de Mérito, ou seja, os direitos compreendidos
nos artigos 3, 5.2 e 5.2 da Convenção; bem como a suposta violação do artigo 5 em concordância
com os artigos 1.1 e 19 desse instrumento a respeito de N.V. e L.A. A representante solicitou que
se  rejeitasse  a  solicitação  do  Estado  e  destacou  que,  conforme a  jurisprudência  da  Corte,  as
supostas  vítimas  e  as  suas  representantes  podem  invocar  a  violação  de  outros  direitos  aos
compreendidos no Relatório de Mérito, sempre e quando se atenham aos fatos contidos no referido
documento.  A representante destacou que as violações alegadas estiveram fundamentadas não
apenas  no  quadro  fático  estabelecido  pela  Comissão,  mas  também nos  fatos  descritos  pelos
peticionários ao longo de todo o processo em sede interamericana. A Comissão não se pronunciou
a  respeito.

48. Este Tribunal lembra a sua jurisprudência segundo a qual a possibilidade de mudar ou variar
a  classificação  jurídica   dos  fatos  objeto  de  um caso  concreto  é  permitida  no  âmbito  de  um
processo no sistema interamericano. Nesse sentido, as supostas vítimas e os seus representantes
podem invocar a violação de outros direitos diferentes àqueles compreendidos no Relatório de
Mérito, sempre e quando se atenham aos fatos contidos no referido documento, uma vez que são

as supostas vítimas as titulares de todos os direitos consagrados na Convenção
26

.

49. Em virtude disso, a Corte observa que os argumentos da representante a respeito dos artigos
3, 5.2 e 25.2 da Convenção Americana encontram sustentação em fatos que formam parte do
quadro  fático  apresentado  pela  Comissão.  Portanto,  não  procedem as  alegações  do  Estado  a
respeito da inadmissibilidade das violações de direitos humanos feitas pela representante, uma vez
que se trata de uma faculdade da suposta vítima e a sua representante invocar a violação de
outros direitos aos estabelecidos no Relatório de Mérito sempre que estejam adequados ao quadro
fático disposto pela Comissão.  No que se refere aos argumentos da representante sobre o artigo 5
em concordância com os artigos 1.1 e 19 da Convenção a respeito de N.V. e L.A., a Corte considera
que não são procedentes, por não considerar supostas vítimas no presente caso (supra par.  43).

VI
PROVA

50. Com base no que estabelecem os artigos 46 a 51, 57 e 58 do Regulamento, a Corte analisará
a  admissibilidade  dos  elementos  probatórios  documentais  remetidos  pelas  partes  em diversas
oportunidades  processuais,  as  declarações,  testemunhas  e  perícias  apresentadas  mediante
declaração perante agente de fé pública (affidávit) e na audiência pública, bem como as provas
para melhor resolver solicitadas pela Corte. 

A. Prova documental, testemunhal e pericial

26  Cfr. Caso “Cinco Aposentados ” Vs. Peru. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 28 de fevereiro de 2003. Série
C No. 98, par. 155, e Caso Comunidade Garífuna Triunfo da Cruz e os seus membros Vs. Honduras. Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 8 de outubro de 2015. Série C No. 305, par. 204.
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51. A  Corte  recebeu  diversos  documentos  apresentados  como  prova  pelo  Estado,  as
representantes e a Comissão Interamericana, anexos a suas petições principais e de alegações
finais (supra par. 1, 5, 6 e 11). Da mesma forma, a Corte recebeu as declarações feitas perante
agente de fé pública (affidávit) por N.V., Andre Alois Frederic Gautier, Emma Bolshia Bravo Cladera
e Marco Vladimir  Vargas Terrazas. Da mesma forma, recebeu os pareceres das peritos Ana G.
Cepin27 e Luisa Cabal. Com relação à prova apresentada na audiência pública, a Corte recebeu as
declarações da suposta vítima I.V. e da testemunha Edgar Torrico Ameller, bem como dos peritos
Christina Zampas e Erwin Hochstatter Arduz.

B. Admissão da prova

B.1 Admissão da prova documental

52. No  presente  caso,  como  em  outros,  o  Tribunal  admite  o  valor  probatório  daqueles
documentos apresentados na devida oportunidade processual pelas partes e pela Comissão que

não foram controvertidos nem objetados, e cuja autenticidade não foi colocada em dúvida
28

.

53. A respeito dos documentos referidos por meio de links29, a Corte observa que não houve
contestação ou observações das partes nem da Comissão sobre o conteúdo e autenticidade de tais
documentos, pelo qual se admite a sua incorporação ao acervo probatório do presente caso. 

54. Com relação aos artigos de imprensa, a Corte considerou que estes poderão ser analisados
quando apresentem fatos públicos e notórios ou declarações de funcionários do Estado, ou quando

corroborem aspectos relacionados ao caso
30

. Consequentemente, a Corte decide não admitir  o
artigo remetido pelo Estado no seu anexo 28, uma vez que não é possível constatar a sua fonte e
data de publicação.

55. No que se refere à oportunidade processual para a apresentação de prova documental, de
acordo com o artigo 57.2 do Regulamento, esta deve ser apresentada, em geral, junto com as
petições de submissão do caso, de petições e argumentos ou de contestação, segundo o caso. A
Corte lembra que não é admissível  prova remitida fora das devidas oportunidades processuais,
salvo  nas  exceções  estabelecidas  no  referido  artigo  57.2  do  Regulamento:  força  maior,
impedimento grave ou em se tratando de um fato ocorrido posteriormente aos citados momentos

processuais
31

.

56. Com relação aos documentos entregues pelo Estado e a representante mediante  as suas

27 Mediante nota da Secretaria de 18 de abril de 2016, informou-se que o Presidente da Corte tinha decidido aceitar a
solicitação da Comissão de alterar a modalidade  de recepção da referida  perícia  e,  portanto,  que a perita  Ana Cepin
apresentasse o seu parecer parcial por meio de declaração perante agente dotado de fé pública. 
28 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs.  Honduras.  Mérito,  supra,  par.  140, e  Caso Tenorio  Roca e outros Vs. Peru.
Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 22 de junho de 2016. Série C No. 314, par. 36.

29 Os anexos 24 ao 44 e 46 ao 52 das petições e argumentos foram oferecidos exclusivamente mediante links.

30  Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Mérito, supra, par. 146, e  Caso Tenorio Roca e outros Vs. Peru,
supra, par. 38.

31  Cfr. Caso Família Barrios Vs. Venezuela. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de novembro de 2011. Série
C No. 237, par. 17, e Caso Tenorio Roca e outros Vs. Peru, supra, par. 39.
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alegações  finais  escritas,  a  Corte  observa  que  alguns  deles  respondem à  prova  para  melhor
resolver solicitada no transcurso da audiência pública, especialmente os anexos 2 (auditorias e
algumas peças do processo administrativo) e 6 (certificados da trajetória profissional do médico
instrutor) remetidos pelo Estado, bem como o anexo 3 (Resolução Final N° 020/2002 emitida pela
Unidade de Assessoria Jurídica do Serviço Departamental da Saúde de La Paz em 25 de julho de
2002 completa) remetido pela representante. Além disso, a respeito da remissão da totalidade do
expediente correspondente ao processo penal por parte do Estado (anexo 1), é pertinente observar
que a sua incorporação ao processo é necessária a fim de avaliar  adequadamente o processo
realizado  pelo  Estado.  Consequentemente,  cabe incorporar  os  referidos  documentos  ao acervo
probatório do presente caso em virtude do artigo 58.b) do Regulamento. No que se refere aos
anexos 3 (guia da OMS de 1993, intitulado “Esterilização feminina: guia para a apresentação de
serviços”), 4 (Lei do Conselho da Judicatura de 22 de dezembro de 1997) e 5 (Lei No. 045 contra o
racismo e toda forma de discriminação de 8 de outubro de 2010) aportados pelo Estado, bem como
os  anexos  4  a  12  (guia  da  OMS  de  1993,  intitulada  “Esterilização  feminina:  guia  para  a
apresentação de serviços”, Código de Ética e Deontologia Médica, Parecer do Relator Especial sobre
a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, inumanos ou degradantes de 5 de janeiro de 2016,
Projeto de artigos sobre responsabilidade internacional do Estado, entre outros) remetidos pela
representante,a Corte observa que a sua apresentação extemporânea excepcionais previstas no
Regulamento, nem foi expressamente solicitada pela Corte como prova para melhor resolver, de tal
modo que são extemporâneos. No entanto, em virtude de que é relevante que a Corte analise o
guia da OMS de 1993 sobre a esterilização feminina e o Código de Ética e Deontologia Médica, bem
como as leis do Peru, México e Chile, a Corte incorpora de ofício tais documentos por serem úteis
para a resolução do presente caso.

57. No que se refere aos documentos remetidos  pela representante sobre custas e despesas

aportados com as alegações finais escritos
32

, a Corte apenas considerará aqueles que se referem
às novas custas e despesas nas quais tenham incorrido por ocasião do procedimento perante esta
Corte, ou seja,  aqueles realizados com posterioridade à apresentação do escrito de petições e
argumentos.  

B.2 Admissão das declarações e dos pareceres periciais

58. A Corte estima pertinente admitir  as depoimentos e pareceres apresentados em audiência
pública e mediante depoimentos perante tabelião, desde que se ajustem ao objeto definido pelo

Presidente na Resolução que ordenou recebê-los
33

 e ao objeto do presente caso.

C. Valoração da prova

59. Com base  em  sua  jurisprudência  constante  relativa  à  prova  e  sua  apreciação,  a  Corte
examinará e valorizará os elementos probatórios documentais enviados pelas partes e a Comissão
que foram incorporados por este Tribunal,  bem como as depoimentos e pareceres periciais,  ao
estabelecer os fato do caso e pronunciar-se sobre o mérito. Para isso, sujeita-se ao princípio do

32  Anexo 1: Quadro de “custas e despesas” atualizado, e Anexo 2: Notas fiscais, recibos, comprovantes, passagens,
contratos que comprovam “custas e despesas”.

33  Os objetos de todas estas declarações se encontram estabelecidos na Resolução do Presidente da Corte de 29 de
março de 2016, pontos resolutivos primeiro e quinto, que pode ser consultada no portal de web da Corte no seguinte link:
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/iv_29_03_16.pdf
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livre  convencimento,  dentro  do  marco  normativo  correspondente,  considerando  o  conjunto  do

acervo probatório e o alegado na causa
34

.

60. Finalmente, conforme a jurisprudência deste Tribunal, a Corte lembra que os depoimentos
fornecidos  pelas  supostas  vítimas  não  podem  ser  valorizados  isoladamente,  mas  dentro  do
conjunto probatório do processo, na medida em que podem proporcionar maior informação sobre

as supostas violações e suas consequências
35

.

VII
FATOS

A. Antecedentes

61. Antes  de expor  os  fatos  provados  objeto  deste  caso,  a  Corte  considera  pertinente  fazer
referência às circunstâncias pessoais da suposta vítima. A senhora I.V. nasceu na República do
Peru em 20 de maio de 196436. Relatou que foi detida em duas oportunidades na Direção Nacional
Antiterrorismo do Peru (DINCOTE), onde teria sofrido agressões físicas, sexuais e psicológicas37. No
ano 1982, teve a sua primeira filha. Em 1989, estabeleceu relação amorosa com o senhor J.E.38 Em
1991 nasceu N.V. a sua primeira filha em comum, em Peru39. Em 1993, J.E. teria se trasladado a
La Paz, Bolívia, para solicitar a condição de refugiada. Em fevereiro de 1994 I.V. e N.V. teriam se
reunido com ele na cidade de La Paz. Em abril de 1994 a família obteve o estatuto de refugiado na

Bolívia
40

.  Na  Bolívia,  a  senhora  I.V.  recebeu  se  formou  como  técnica  em administração  em
hotelaria41 e no ano 2014 se formou como bacharel em direito42.

34  
Cfr. Caso da “Panel Blanca” (Paniagua Morales e outros) Vs. Guatemala. Mérito. Sentença de 8 de março de 1998.

Série C No. 37, par. 69 a 76, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 47.

35  Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Peru. Mérito. Sentença de 17 de setembro de 1997. Série C No. 33, par. 43, e Caso
Tenorio Roca e outros Vs. Peru, supra, par. 46.

36  Cfr.  Carteira  de  identidade  de  estrangeiro  (processo  probatório,  tomo  VIII,  anexo  5  ao  escrito  de  petições,
argumentos e provas, folha 2314).

37  Cfr.  Avaliação psicológica sobre as sequelas psicossociais sofridas pela senhora I.V. como consequência de uma
esterilização realizada sem o seu consentimento realizada pelo ITEI em 12 de maio de 2008 (processo probatório, tomo
VIII, anexo 20 às petições, argumentos e provas, folhas 2354 a 2355). 

38  Cfr.  Avaliação psicológica sobre as sequelas psicossociais sofridas pela senhora I.V. como consequência de uma
esterilização realizada sem o seu consentimento realizada pelo ITEI em 12 de maio de 2008 (processo probatório, tomo
VIII, anexo 20 às solicitações, argumentos e provas, folhas 2354 a 2355).

39  Cfr.  Certidão de nascimento de N.V. emitido pelo Registro do Estado Civil do Município Distrital de Pueblo Libre
(processo probatório, tomo VIII, anexo 15 ao escrito de petições, argumentos e provas, folha 2338).

40  Cfr.  Avaliação psicológica sobre as sequelas psicossociais sofridas pela senhora I.V. como consequência de uma
esterilização realizada sem o seu consentimento realizada pelo ITEI em 12 de maio de 2008 (processo probatório, tomo
VIII, anexo 20 às petições, argumentos e provas, folhas 2354 a 2355).

41  Cfr.  Certificado  Profissional  na  especialidade  de  administração  em  hotelaria  emitido  pela  Primeira  Escola  de
Hotelaria e Turismo da Bolívia em 23 de agosto de 1996 (processo probatório, tomo VIII, anexo 7 ao escrito de petições,
argumentos e provas, folha 2319).

42  Cfr. Diploma outorgado pela Universidade Mayor de San Andrés em 15 de setembro de 2014  (processo probatório,
tomo VIII, anexo 10 ao escrito de petições, argumentos e provas, folha 2326).
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B. A cesárea e o procedimento cirúrgico de ligadura de trompas de Falópio

62. A partir de fevereiro do ano 2000, depois de tomar conhecimento da existência do seguro
universal materno-infantil e do seguro básico de saúde, a senhora I.V., quem então tinha 35 anos
e estava grávida da sua terceira filha, começou a frequentar o Hospital da Mulher de La Paz para
receber atendimento em saúde pré-natal43. 

63. Em 1 de julho de 2000, no período da tarde, a senhora I.V. entrou no Hospital da Mulher de
La Paz, depois da ruptura espontânea de bolsa, estando na semana 38.5 de gestão e dor na região
da cesárea à qual tinha sido submetida antes, no ano 198244 (supra par.  61). Uma vez que o
médico que a tratava constatou que ela tinha sofrido uma cesárea prévia, que não estava em
trabalho de parto e que o feto estava em situação transversa, resolveu submeter a senhora I.V. a
uma  cesárea45.  Nesse  procedimento,  participaram  como  parte  da  equipe  cirúrgica  o  médico
ginecologista  obstetra,  quem era  o  Chefe  de  Plantão  naquele  dia  e  interveio como  cirurgião
instrutor  e segundo ajudante; o médico residente de terceiro ano, quem atuou como primeiro
cirurgião;  a  anestesista46 e  a  instrumentista47.  Além  disso,  estavam  presentes  durante  o  ato
cirúrgico um interno segundo ajudante e uma enfermeira volante48.

64. A cesárea foi iniciada pelo médico residente de terceiro ano depois das 19:00 horas49. No

43  Cfr. História clínica (processo de trâmite perante a Comissão, tomo II, folhas 339 a 378); Ata emitida pelo Comitê
de Decisões da Auditoria Médica em 13 de março de 2001 (processo probatório, tomo VII, anexo 3 à submissão do caso,
folhas 2120 a 2134), e Declaração apresentada em I.V. perante a Corte Interamericana na audiência pública celebrada em
2 de maio de 2016.

44  Cfr. História clínica (processo de trâmite perante a Comissão, tomo II, folhas 339 a 378).

45  Cfr.  Anotação pré-operatória de 1 de julho de 2000 (processo probatório, tomo X, anexo 16 à contestação do
Estado, folha 3650); Ata da Auditoria Médica da cirurgia realizada na senhora I.V. (processo probatório, tomo VII, anexo 1 à
submissão do caso, folhas 2115 a 2116); Conclusões finais da auditoria médica pelo Comitê Departamental de Auditoria
Médica de 9 de março de 2001 (processo probatório, tomo VII, anexo 2 à submissão do caso, fólio 2118), e Ata emitida pelo
Comitê de Decisões da Auditoria Médica em 13 de março de 2001 (processo probatório, tomo VII, anexo 3 à submissão do
caso, folhas 2120 a 2134).

46  Cfr. Protocolo Operatório transcrito pelo Hospital da Mulher (processo probatório, tomo VII, anexo 8 à submissão
do caso, folha 2138); Ata da Auditoria Médica da cirurgia realizada na senhora I.V. (processo probatório, tomo VII, anexo 1
à submissão  do  caso,  folhas  2115 a  2116);  Declaração  de  Edgar  Torrico  Ameller  perante  a  Corte  Interamericana  na
audiência pública celebrada em 2 de maio de 2016, e Declaração feita perante agente dotado de fé pública por Marco
Vladimir Vargas Terrazas, em 28 de abril de 2016 (processo probatório, tomo XI, agente dotado de fé pública, folhas 3929 a
3939).

47  Cfr. Resolução emitida pelo Tribunal de Sentença Segundo do Distrito Judicial de La Paz, em 18 de novembro de
2002 (processo probatório, tomo X, anexo 17 à contestação do Estado, folha 3654).

48  Cfr.  Ata da Audiência Médica da cirurgia realizada na senhora I.V. (processo probatório, tomo VII, anexo 1 à
submissão do caso, fólios 2115 a 2116); Relatório do Comitê de Auditoria do caso paciente I.V. de 22 de agosto de 2000
(processo probatório, tomo VII, anexo 4 à submissão do caso, fólio 2136), e Declaração feita perante agente dotado de fé
pública por Marco Vladimir Vargas Terrazas em 28 de abril de 2016 (processo probatório, tomo XI, agente dotado de fé
pública, folha 3936). 

49  Cfr. Declaração feita perante agente dotado de fé pública por Marco Vladimir Vargas Terrazas em 28 de abril de
2016 (processo probatório, tomo XI, agente dotado de fé pública, folhas 3929 a 3939); Declaração feita por Edgar Torrico
Ameller perante a Corte Interamericana na audiência pública celebrada em 2 de maio de 2016; Declaração feita por J.E. Em
27 de julho de 2004, conforme a Ata de Registro do Julgamento Oral emitida pelo Tribunal de Sentença de Copacabana
(processo probatório, tomo XII, anexo 1.c) às alegações finais do Estado, folha 4755) e Resolução emitida pelo Tribunal de
Sentença Segundo do Distrito Judicial de La Paz em 18 de novembro de 2002 (processo probatório, tomo X, anexo 17 à
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entanto, no transcurso do procedimento cirúrgico da cesárea constatou-se a presença de múltiplas
aderências na região inferior  do útero50,  pelo qual,  em consideração da dificuldade do caso, o
médico ginecologista obstetra assumiu a cirurgia  na sua condição de instrutor51.  Depois  que o
neonatologista levou a criança recém-nascida,  a senhora I.V. Foi submetida a uma laqueadura
bilateral  com a  técnica  pomeroy,  conhecida  também como ligadura  das  trompas  de  Falópio52.
Ambos os procedimentos cirúrgicos foram realizados estando a paciente sob efeito da anestesia
epidural53.

65. O senhor J.E., esposo da senhora I.V. assinou de forma prévia ao procedimento cirúrgico um
formulário denominado “autorização familiar para cirurgia ou tratamento especial” a respeito da
cesárea54.  Esse formulário não foi assinado pela senhora I.V. Durante o transoperatório, o médico
ginecologista obstetra solicitou que se procurasse o esposo da senhora I.V. Para que desse a sua
autorização para realizar a ligadura de trompas de Falópio55. O senhor J.E. não foi localizado56.

66. O Protocolo Operatório da intervenção cirúrgica de I.V. registra a seguinte informação:

1) Paciente em DD sob anestesia, [...] 4) incisão média infraumbilical até alcançar a cavidade; 5) observam-

contestação do Estado, folhas 3652 a 3659).

50  Cfr. Declaração feita perante agente dotado de fé pública por Marco Vladimir Vargas Terrazas em 28 de abril de
2016 (processo probatório, tomo XI, agente dotado de fé pública, folha 3937); Declaração feita por Edgar Torrico Ameller
perante a Corte Interamericana na audiência pública celebrada em 2 de maio de 2016; Protocolo Operatório transcrito pelo
Hospital  da  Mulher  (processo  probatório,  tomo VII,  anexo  8 à  submissão  do  caso,  folha  2138);  Conclusões  finais  da
auditoria médica pelo Comitê Departamental de Auditoria Médica de 9 de março de 2001 (processo probatório, tomo VII,
anexo 2 à submissão do caso, folha 2118) e Relatório do Comitê de Auditoria do caso paciente I.V. de 22 de agosto de 2000
(processo probatório, tomo VII, anexo 4 à submissão do caso, folha 2136).

51  Cfr. Declaração feita por Edgar Torrico Ameller perante a Corte Interamericana na audiência pública celebrada em
2 de maio de 2016; Declaração feita perante agente dotado de fé pública por Marco Vladimir Vargas Terrazas em 28 de abril
de 2016 (processo probatório, tomo XI, agente dotado de fé pública, folhas 3929 a 3939) e Resolução emitida pelo Tribunal
de Sentença  Segundo do Distrito Judicial de La Paz em 18 de novembro de 2002 (processo probatório, tomo X, anexo 17 à
contestação do Estado, folhas 3652 a 3659). 

52  Cfr. Protocolo Operatório transcrito pelo Hospital da Mulher (processo probatório, tomo VII, anexo 8 à submissão
do caso, folha 2138).

53  Cfr. Protocolo Operatório transcrito pelo Hospital da Mulher (processo probatório, tomo VII, anexo 8 à submissão
do caso, folha 2138); Declaração feita perante agente dotado de fé pública por Marco Vladimir Vargas Terrazas em 28 de
abril de 2016 (processo probatório, tomo XI, agente dotado de fé pública, fólio 3937), e Declaração feita por Edgar Torrico
Ameller perante a Corte Interamericana na audiência pública celebrada em 2 de maio de 2016.

54  Cfr. Formulário de autorização familiar para a cirurgia ou tratamento especial (processo probatório, tomo X, anexo
18 à contestação do Estado, folha 3661), e Resolução emitida pelo Tribunal de Sentença Segundo do Distrito Judicial de La
Paz em 18 de novembro de 2002 (processo probatório, tomo X, anexo 17 à contestação do Estado, folha 3654).

55  Cfr. Declaração feita perante agente dotado de fé pública por Marco Vladimir Vargas Terrazas em 28 de abril de
2016 (processo probatório, tomo XI, agente dotado de fé pública, folha 3937); Declaração feita por Edgar Torrico Ameller
perante a Corte Interamericana na audiência pública celebrada em 2 de maio de 2016, e Relatório do Comitê de Auditoria
do caso paciente I.V. de 22 de agosto de 2000 (processo probatório, tomo VII, anexo 4 à submissão do caso, fólio 2136). 

56  A Dra. María del Rosario Arteaga Méndez declarou não ter participado no ato operatório e que, por solicitação de
algumas  enfermeiras,  no  dia  dos  fatos  foi  buscar  o  esposo  da  senhora  I.V.,  sem conhecer  as  razões  pelas  quais  o
procuravam, e não conseguiu encontrá-lo no hospital.  Cfr. Declaração feita por María del Rosario Arteaga Méndez em 17 de
agosto de 2000, conforme Ata Médica da cirurgia realizada na senhora I.V. emitida pelo Comitê de Auditoria Médica do
Hospital da Mulher (processo probatório tomo VII, anexo 1 à submissão do caso, folha 2115) e Declaração feita por María
del Rosario Arteaga Méndez em 29 de julho de 2004, conforme Ata do Registro do Julgamento Oral emitida pelo Tribunal de
Sentença de Copacabana (processo probatório, tomo XII, anexo 1.d) às alegações finais do Estado, folha 4826). 
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se  múltiplas  aderências  entre  o  peritônio  visceral  parietal  (ilegível)  e  intestinos  que  dificultam visualizar
segmento inferior do útero (ilegível) e se procede à histerotomia longitudinal corporal por não poder realizá-la
em  segmento  inferior,  [...]  7)  Parto  cirúrgico,  [...]  10)  por  presença  de  múltiplas  aderências  antes
mencionadas,  realiza-se (ilegível)  em peritônio  parietal  insuficiente,  decide-se pela  presença de múltiplas
aderências, pela incisão corporal uterina a realização de laqueadura bilateral com a técnica pomeroy para
proteger a vida futura da mãe, comunica-se a ela no transoperatório, dando ela o seu consentimento oral e se
realiza a ligadura de trompas com dificuldade, devido às aderências [...]57.

67. Dois dias depois da cirurgia, o médico residente fez a seguinte anotação ma folha de evolução
da paciente:

03/07/2000. No dia  de ontem a paciente foi  comunicada de que a laqueadura bilateral  foi  realizada por
indicação médica, procedimento aceito pela paciente por compreender que uma futura gravidez colocaria a
sua vida em risco. Dr. Vargas58.

68. A senhora I.V. tem negado veementemente perante os tribunais internos, durante o processo
na  Comissão  e  perante  esta  Corte,  ter  outorgado  um  consentimento  de  forma  oral  para  a
realização da ligadura de trompas de Falópio.    A senhora I.V.  declarou que, durante a visita
médica do residente, no dia 2 de julho de 2000, tomou conhecimento de que tinham praticado a

ligadura de trompas de Falópio
59

.

69. De fato, durante a audiência do presente caso, frente à pergunta do seu representante sobre
o momento em que estava na sala de cirurgia, se foi consultada ou perguntaram se dava o seu
consentimento  informado,  e  em  que  momento  a  senhora  I.V.  tomou  conhecimento  da  sua
esterilização, declarou ela que:

Jamais me fez qualquer pergunta [em referência ao Dr. Torrico], nenhuma explicação, nada [...], o médico
decidiu sobre a minha vida, sobre o meu corpo de forma inumana, fez a ligadura das trompas de Falópio,
inclusive com o método mais radical, com a técnica pomeroy, mutilando os meus sonhos [...] e também da
minha família. [...] As únicas duas perguntas que me fez durante o processo de cesárea, no ato cirúrgico,
foram duas: primeiro, onde tinha sido feito a primeira cesárea, e eu respondi: em Lima, Peru. E a segunda foi
se tinha tido complicações, e eu disse que não. [...] O Dr. Vargas [também não] me disse absolutamente
nada, estava como um mudo durante todo o procedimento cirúrgico [...].

Eu fiquei sabendo no domingo, dia 2 de julho,  durante a visita médica que me fez o Dr. Marco Vargas
Terrazas, ele se aproximou e eu perguntei como tinha saído a cirurgia, e ele disse que tinha saído bem, mas
que tinham feito uma ligadura de trompas; eu perguntei a ele por que tinha feito isso, e ele disse que para
proteger a minha vida futura; depois eu perguntei se a vida do meu bebê ou a minha estavam em perigo, e
ele me disse que não; depois, quando o meu esposo veio eu comentei com ele o que me tinham feito e o meu
esposo também se indignou, realmente ficou furioso por tudo o que nos tinha dito  [...].  O meu esposo
também perguntou  por  que  não  tinham considerado  fazer  uma vasectomia  nele,  por  que  fizeram uma

57 Protocolo Operatório transcrito pelo Hospital da Mulher (processo probatório, tomo VII, anexo 8 à submissão do caso,
folha 2138).

58 Folha de evolução de I.V. do Hospital da Mulher (processo probatório, tomo VII, anexo 9 à submissão do caso, folha
2140).

59  Cfr.  Declaração feita por I.V. perante a Corte Interamericana na audiência pública celebrada em 2 de maio de
2016, e Declaração feita por I.V. em 27 de julho de 2004, conforme Ata do Registro do Julgamento Oral emitida pelo
Tribunal de Sentença de Copacabana (processo probatório, tomo XII, anexo 1.c) às alegações finais do Estado, fólios 4759 a
4761).
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ligadura de trompas em mim [...]
60

.

70. Existem, pois, hipóteses contrárias sobre o mesmo fato, uma vez que enquanto o médico que
realizou o procedimento afirma ter obtido o consentimento informado da senhora I.V., ela afirma o
contrário e nega tê-lo fornecido, questão que será analisada no mérito desta sentença ( infra par.
224 a 236).

71. A senhora I.V. e a sua  filha foram dadas de alta em 5 de julho de 200061.

C. Auditorias  médicas  e  relatório  do  Tribunal  de  Ética  do  Colégio  Médico
Departamental de La Paz

72. Posteriormente aos fatos e às reclamações apresentadas pela senhora I.V. Foram realizadas
três auditorias médicas e o Tribunal de Ética do Colégio Médico Departamental de La Paz emitiu um
pronunciamento em relação à ligadura de trompas de Falópio realizada em I.V. no momento da
cesárea. 

C.1 Primeira Auditoria Médica

73. A primeira auditoria médica foi realizada pelo Comitê de Auditoria do Hospital da Mulher62.
Esse Comitê  emitiu  as suas conclusões com base nas informações dadas  pelo pessoal  médico

presente durante o ato cirúrgico
63

.

74. No seu relatório de 22 de agosto de 2000, o Comitê concluiu que:

[...] tendo tomado a decisão de realizar uma cesárea corporal, devido às complicações antes apresentadas
(aderências), nesse momento o cirurgião toma a decisão de consultar a paciente - que estava consciente
(anestesia epidural) - sobre realizar a laqueadura bilateral, pelo risco que representaria para a sua vida em
caso de novo procedimento cirúrgico, essa resposta é confirmada e testemunhada pelos membros da equipe
cirúrgica, médico residente do terceiro ano, Dr. Vargas, interno Rodrigo Arnez e a volante María Modesta
Ticona. Também se solicitou a presença do esposo, para que desse a sua autorização, mas ele não estava
presente naquele momento.

C.2 Segunda Auditoria Médica

75. A segunda auditoria médica foi realizada pelo Comitê Departamental de Auditoria Médica do
Serviço  Departamental  de  Saúde  de  La  Paz  (SEDES)64.  Esse  Comitê  elaborou um relatório  de
“Conclusões Finais” datado de 9 de março de 2001, com base em documentos - não especificados -

60 Depoimento prestado por V.P.C. à Corte Interamericana na audiência pública celebrada em 16 e 2 de maio de 2016.
Ver também, Declaração feita por I.V. 27 de julho de 2004, conforme Ata do Registro do Julgamento Oral emitida pelo
Tribunal de Sentença de Copacabana (processo probatório, tomo XII, anexo 1.c) às alegações finais do Estado, folhas 4759
a 4761).

61  Cfr. Folha de evolução de I.V. do Hospital da Mulher (processo probatório, tomo VII, anexo 3 à submissão do caso,
folha 2130).

62 Conformada pelo Chefe de Ensino e Pesquisa, o Chefe de Neonatologia e um membro do Comitê de Auditoria.

63  Cfr. Relatório do Comitê de Auditoria do caso paciente I.V. de  22 de agosto de 2000 (processo probatório, tomo
VII, anexo 4 à submissão do caso, folha 2136).

64  Formado por representantes de sociedades médicas e comitês científicos da saúde.



28

e na história clínica de I.V.
65

.

76. O  Comitê  concluiu  que  “o  procedimento  de  laqueadura  bilateral  foi  realizado  de  forma
profilática e pensando na preservação do bem-estar futuro materno”.  Da mesma forma , afirmou
que “respalda[va] plenamente o relatório elaborado pelo Comitê de Auditoria Médica Hospitalar

(Hospital da Mulher)”
66

.

C.3 Terceira Auditoria Médica

77. A terceira auditoria  médica foi  realizada pelo Comitê de Decisões de Auditoria  Médica do
Departamento Geral de Serviços de Saúde do Ministério de Saúde e Previsão Social67. O relatório
para determinar as causas e circunstâncias pelas quais foi realizada a laqueadura no transcurso de
uma cirurgia de cesárea foi elaborado por uma equipe auditora e depois foi submetido ao Comitê

de Decisões de Auditoria Médica de 13 de março de 2011
68

.

78. As  conclusões  desse  relatório  estabelecem que  foram cometidos  erros  na  elaboração  da
história clínica, nos registros de evolução e nos registros do Hospital, além de afirmar que a vida de
I.V. não corria rico, e, consequentemente, concluiu que a esterilização de I.V. não foi justificada
conforme as normas de saúde vigentes.  Especificamente, o Comitê concluiu que: 

[...]

3.- No que se refere à Laqueadura Bilateral, consideramos que não existe justificativa plena para a realização
dessa prática cirúrgica, uma vez que a existência de múltiplas aderências não constitui um risco para a vida
da paciente e, por outra parte, ao ter sido realizada uma adesiólise durante a cirurgia,  aparentemente o
problema estava solucionado. 

4.-  Além  disso,  a  Histerotomia  Longitudinal  Corporal  não  justifica,  de  forma  alguma,  a  realização
transoperatória da Laqueadura Bilateral. Normas vigentes de atendimento à Mulher e à Criança. Pag. 202. 

5.- Não existia o consentimento pré-operatório por escrito e assinado para a realização do procedimento de:
Laqueadura Bilateral. De forma alguma é aceitável considerar a opinião da paciente durante o ato cirúrgico ou
transoperatório, porque a paciente está em stress cirúrgico e sob efeito de anestesia, mesmo que esta seja do
tipo local.  

6.- O Dr. Vargas diz ter “comunicado” à paciente durante o transoperatório sobre a Laqueadura, no entanto,
novamente em 3 de julho de 2000 refere no seu registro de evolução: no dia de ontem a paciente “foi
comunicada”de que a Laqueadura Bilateral foi realizada por indicação médica. 

7.- Foi possível constatar que no livro de Registro de Cirurgias Cesáreas ou de Emergência na Sala de Cirurgia
do Hospital, não consta registro em 1 de [j]ulio de 2000 da cirurgia correspondente à Sra. [I.V.]. 

65  Cfr. Conclusões finais da auditoria médica por parte do Comitê Departamental de Auditoria Médica de 9 de março
de 2001 (processo probatório, tomo VII, anexo 2 à submissão do caso, folha 2118).

66 Conclusões finais da auditoria médica por parte do Comitê Departamental de Auditoria Médica de 9 de março de
2001 (processo probatório, tomo VII, anexo 2 à submissão do caso, folha 2118).

67  Formado pelos membros do Comitê e pela equipe de auditoria: o Diretor Geral de Serviços de Saúde; o Chefe de
Unidade Nacional de Atenção às Pessoas; o Chefe da Unidade Nacional do Seguro Básico de Saúde; a Responsável pelo
Desenvolvimento da Rede de Serviços de Saúde; um advogado com experiência em má práxis; uma pessoa do Grupo
Técnico de Qualidade e Regulação; o Coordenador e Auditor Externo; um médico representante do SBS, e um médico
especialista em Gineco-Obstetrícia.

68  Cfr. Ata emitida pelo Comitê de Decisões de Auditoria Médica em 13 de março de 2001 (processo probatório, tomo
VII, anexo 3 à submissão do caso, folha 2120).
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[...]
69

79. Através  do  relatório,  o  Comitê  identificou  cinco  aspectos  -  decisão  médica  e  manejo  de
normas e protocolos; não existência de consentimento por escrito para a laqueadura; problemas
com  o  acompanhamento  do  processo  educacional;  problemas  administrativos  sobre  a  não
existência de registros da cirurgia, e não existência de registro da anestesia - que levaram a fazer
várias sugestões, incluindo: o afastamento do médico, a realização de uma auditoria ao Hospital da
Mulher, a capacitação ao Hospital da Mulher em má práxis, um chamado de atenção à Direção do
Hospital da Mulher por “extravio de documentação e negligência no controle de preenchimento de
registros médicos e administrativos” e o “[e]nvio de um relatório da Auditoria Médica ao [Serviço
Departamental  de  Saúde/  SEDES,  para  o  início  das  sanções  correspondentes  e  [p]ôr  em

conhecimento de [I.V.] as conclusões do Comitê de Decisões da Auditoria Médica”
70

.

C.4 Relatório do Tribunal de Ética do Colégio Médico Departamental de La Paz

80. O Tribunal de Ética do Colégio Médico Departamental de La Paz emitiu um relatório sobre o
caso de I.V. datado de 5 de outubro de 2001, em atenção às notas intercambiadas pelo Ministro de
Saúde e Previsão Social e a Diretora Departamental de Quejadas, do Defensor Público, em agosto e

setembro  de  2001,  respectivamente
71

.  O  Tribunal  de  Ética  não  concordou  com a decisão  do
Comitê de Decisões de Auditoria Médica da Direção Geral de Serviços de Saúde do Ministério de
Saúde e Previsão Social, que realizou a auditoria anterior.

81. Entre as suas considerações, afirmou que na documentação analisada estava um formulário
institucional do Hospital da Mulher assinado pelo esposo da paciente, que autorizava a cirurgia de
cesárea e, conforme o caso, qualquer “tratamento especial” que devesse ser realizado “para prever
os  diferentes  descobrimentos,  contingências  e/ou  complicações  cirúrgicas  que  poderiam surgir
durante  uma  cirurgia  de  cesárea,  obrigando  a  realizar  procedimentos  adicionais  corretivas  ou

preventivas”
72

. O Tribunal de Ética considerou que a laqueadura bilateral com a técnica pomeroy

estaria dentro desse conceito
73

.

82. Adicionalmente,  o Tribunal  de Ética afirmou que “não podia contar com o consentimento
informado[,]  escrito  e  específico  para  a  realização  da  laqueadura  bilateral,  por  ser  um
procedimento não previsto, realizado pelo cirurgião pelo estado de necessidade dos descobrimentos

69 Ata emitida pelo Comitê de Decisões de Auditoria Médica em 13 de março de 2001 (processo probatório, tomo VII,
anexo 3 à submissão do caso, folhas 2120 a 2133).

70 ta emitida pelo Comitê de Decisões de Auditoria Médica em 13 de março de 2001 (processo
probatório, tomo VII, anexo 3 à submissão do caso, folha 2121).

71  Cfr. Relatório do Tribunal de Ética do Colégio Médico Departamental de La Paz / Caso denúncia da paciente Sra.
I.V. de  5 de outubro de 2001 (processo probatório, tomo VII, anexo 19 à submissão do caso, folha 2166).

72 Relatório do Tribunal de Ética do Colégio Médico Departamental de La Paz / Caso denúncia da paciente Sra. I.V. de  5
de outubro de 2001 (processo probatório, tomo VII, anexo 19 à submissão do caso, folha 2168).

73  Cfr. Relatório do Tribunal de Ética do Colégio Médico Departamental de La Paz / Caso denúncia da paciente Sra.
I.V. de  5 de outubro de 2001 (processo probatório, tomo VII, anexo 19 à submissão do caso, folha 2168).
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operatórios”
74

, de tal modo que bastaria a autorização verbal que a paciente teria dado
75

.  Nesse
sentido, indicou que o que colocava em risco a vida da paciente era “o risco  futuro de ruptura de
útero em uma próxima gravidez,  devido à fraqueza da parede uterina subsequente à cesárea

corporal”
76

.

83. Esse relatório, no que é relevante, apresentou as seguintes conclusões:

[...]

6. A laqueadura bilateral teve que ser decidida no mesmo ato cirúrgico por não conhecer antes da cesárea as
condições ou contingências cirúrgicas que poderiam indicar a sua realização.

7. Por essa conclusão, não se conta com um documento específico de consentimento informado escrito.  

8.  Existem declarações  coincidentes  que afirmam a autorização  verbal  da paciente  para  a realização  da
laqueadura bilateral77.

84. O Tribunal de Ética reconheceu uma falta de uniformidade e de coerência na metodologia

implementada nos diferentes processos de auditoria realizados até esse momento
78

 e acrescentou
que as metodologias dispersas e resultados contraditórios apontavam a problemas estruturais do
setor de saúde: “[E]ssa diferença de metodologia levou a resultados contraditórios demonstrando
sérias falências na organização das próprias instituições do setor para realizar esse tipo de ações,

bem como no seu inter-relacionamento  funcional  e  graus  de dependência”
79

.  Destacou que o
propósito das auditorias médicas era “melhorar a qualidade de atendimento nos serviços de saúde”

e não realizar “um [...] Processo Administrativo [...], com caráter potencialmente sancionatório”
80

.
Consequentemente, considerou que não cabia determinar o afastamento do médico devido à sua
longa trajetória  profissional  e alinhamento  às normas de Gineco-Obtetrícia,  embora não tenha
mencionado  especificamente  as  normas  às  quais  se  alinhou:  “[p]arece  impróprio  e  injusto
pretender punir com demissão a um profissional especializado que trabalhou durante mais de 26
anos  em uma  instituição,  por  realizar  um  procedimento  estabelecido  nas  normas  da  Gineco-

74 Relatório do Tribunal de Ética do Colégio Médico Departamental de La Paz / Caso denúncia da paciente Sra. I.V. de  5
de outubro de 2001 (processo probatório, tomo VII, anexo 19 à submissão do caso, folha 2167).

75  Cfr. Relatório do Tribunal de Ética do Colégio Médico Departamental de La Paz / Caso denúncia da paciente Sra.
I.V. de  5 de outubro de 2001 (processo probatório, tomo VII, anexo 19 à submissão do caso, folha 2167).

76 Relatório do Tribunal de Ética do Colégio Médico Departamental de La Paz / Caso denúncia da paciente Sra. I.V. de  5
de outubro de 2001 (processo probatório, tomo VII, anexo 19 à submissão do caso, folha 2168).

77 Relatório do Tribunal de Ética do Colégio Médico Departamental de La Paz / Caso denúncia da paciente Sra. I.V. de  5
de outubro de 2001 (processo probatório, tomo VII, anexo 19 à submissão do caso, folha 2170).

78  Cfr. Relatório do Tribunal de Ética do Colégio Médico Departamental de La Paz / Caso denúncia da paciente Sra.
I.V. de  5 de outubro de 2001 (processo probatório, tomo VII, anexo 19 à submissão do caso, folha 2168).

79 Relatório do Tribunal de Ética do Colégio Médico Departamental de La Paz / Caso denúncia da paciente Sra. I.V. de  5
de outubro de 2001 (processo probatório, tomo VII, anexo 19 à submissão do caso, folha 2168).

80 Relatório do Tribunal de Ética do Colégio Médico Departamental de La Paz / Caso denúncia da paciente Sra. I.V. de  5
de outubro de 2001 (processo probatório, tomo VII, anexo 19 à submissão do caso, folha 2166).
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Obstetrícia, para preservar a uma paciente de potenciais complicações futuras”
81

.

85. Finalmente, recomendou que se desse à senhora I.V. uma explicação detalhada de tudo o
que  aconteceu,  bem  como  a  normalização  e  aplicação  sistemática  do  consentimento  escrito

informado nos serviços de saúde
82

.

D. Processo administrativo

86. Em 12 de maio de 2002, o Diretor Técnico do Serviço Departamental de Saúde de La Paz
instruiu a Unidade de Assessoria Jurídica do Serviço Departamental de Saúde de La Paz para que
iniciasse um processo administrativo, depois de recebidas as respectivas recomendações por parte
da Defensora Pública e do Ministério de Saúde e Previdência Social83.  Em 17 de maio foi iniciado o
processo administrativo contra o médico instrutor e o residente84.

87. Em 25 de julho de 2002 a Chefe da Unidade da Assessoria Jurídica do SEDES La Paz emitiu a
Resolução  Final  dentro  do  processo  administrativo  onde  resolveu  estabelecer  responsabilidade
administrativa contra o médico instrutor e dispor o seu afastamento com base no artigo 29 da Lei
117885, ao mesmo tempo em que declarou a demissão do médico residente, uma vez que interviu
na condição de residente e,  segundo a normativa  interna,  “estava completamente  proibido  de
realizar intervenções cirúrgicas sem a assessoria do ‘Professor’, neste caso, do Dr. Edgar Torrico
Ameller”86.

88. Essa resolução incluiu as declarações de ambos os médicos. Em especial, afirma-se que o
médico residente declarou que “do ponto de vista médico, era necessário realizar a cesárea e a
laqueadura, mas não era correto do ponto de vista legal, porque deveriam ter aguardado que a
Sra. [I.V.], depois da cirurgia, tomasse a decisão de ligar ou não as trompas”87. 

81 Relatório do Tribunal de Ética do Colégio Médico Departamental de La Paz / Caso denúncia da paciente Sra. I.V. de  5
de outubro de 2001 (processo probatório, tomo VII, anexo 19 à submissão do caso, folha 2169).

82  Cfr. Relatório do Tribunal de Ética do Colégio Médico Departamental de La Paz / Caso denúncia da paciente Sra.
I.V. de  5 de outubro de 2001 (processo probatório, tomo VII, anexo 19 à submissão do caso, folha 2169).

83  Cfr. Resolução Final N° 020/2002 emitida pela Unidade de Assessoria Jurídica do Serviço Departamental de Saúde
de La Paz em 25 de julho de 2002 (processo probatório, tomo XIV, anexo 3 às alegações finais da representante, folhas
5769 a 5771).

84  Cfr. Resolução Final N° 020/2002 emitida pela Unidade de Assessoria Jurídica do Serviço Departamental de Saúde
de La Paz em 25 de julho de 2002 (processo probatório, tomo XIV, anexo 3 às alegações finais da representante, folhas
5769 a 5771).

85  Artigo 29º A responsabilidade é administrativa quando a ação ou omissão atenta contra o ordenamento jurídico-
administrativo e as normas que regulam a conduta funcional do servidor público. Será determinado por processo interno de
cada entidade,  que  levará  em consideração os resultados da auditoria,  se houver.  A  autoridade  competente  aplicará,
segundo a gravidade da falta,  as punições de: multa até vinte por cento da remuneração mensal;  suspensão até um
máximo de trinta dias; ou demissão.

86 Resolução Final N° 020/2002 emitida pela Unidade de Assessoria Jurídica do Serviço Departamental de Saúde de La
Paz em 25 de julho de 2002 (processo probatório, tomo XIV, anexo 3 às alegações finais da representante, folhas 5769 a
5771).

87 Resolução Final N° 020/2002 emitida pela Unidade de Assessoria Jurídica do Serviço Departamental de Saúde de La
Paz em 25 de julho de 2002 (processo probatório, tomo XIV, anexo 3 às alegações finais da representante, folhas 5769 a
5771).
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89. Em 12 de fevereiro de 2003, o médico instrutor  interpôs um “recurso de apelação” [sic]
contra essa resolução, solicitando que fossem considerados os antecedentes das auditorias médicas
nas quais “se estabelece o apoio à sua pessoa” e as declarações onde se evidencia que I.V. Deu o
seu consentimento verbal para a realização da ligadura de trompas. Da mesma forma, alegou ter
“cumprido com o Regulamento e a Norma Boliviana de Saúde, para cumprir a sua delicada tarefa
de ter salvado a vida da Sra. [I.V.]”88.  

90. Em 10 de março de 2003 a Chefe da Unidade de Assessoria Jurídica do SEDES La Paz ditou
nova Resolução Administrativa, com base nos artigos 21 e 24 do Decreto Supremo N° 26237 que
regulam o recurso de revogação. Nessa resolução,  resolveu deixar sem efeito a declaração de
responsabilidade administrativa e afastamento do médico instrutor e dispôs a sua demissão, com
base em, entre outros, os seguintes antecedentes:

1.- [Na] NORMA BOLIVIANA DE SAÚDE [...] o objetivo é reduzir a mortalidade por fatores de ALTO RISCO e
por decisão médica pode-se realizar a LAQUEADURA, quando há casos graves.

2.-  Que, segundo declarações [...]  evidencia-se que a Sra.  [I.V.] manifestou o seu consentimento,  para
realizar a laqueadura.

3.-  Que [...]  o  Comitê  de Auditoria  Médica  do Hospital  da Mulher,  estabelece que a  Sra.  [I.V.],  estava
con[s]ciente porque estava sob efeito de anestesia PERIDURAL [...], y que manifestou a sua autorização para
o procedimento cirúrgico, confirmado e testemunhado pela equipe médica cirúrgica [...]. 

4.- [... O] Comitê Departamental de Auditoria Médica, respalda plenamente o relatório do Hospital da Mulher
[... estabelecendo] que o procedimento de laqueadura foi realizado de forma profilática e para preservar o

futuro bem-estar materno
89

.

91. Em 14 de março de 2003 essa resolução foi declarada firme90.

E. Processo penal

E.1 Primeira sustentação oral

92. Em 31 de agosto de 2002 o Ministério Público apresentou acusação penal contra o médico
instrutor pelo delito de lesões gravíssimas em prejuízo de I.V., previsto no artigo 270, número 2,
do Código Penal boliviano91, fundamentando a acusação em que a laqueadura bilateral realizada em
I.V. teria sido realizada de forma arbitrária e sem sujeição ao procedimento legal vigente para esse
tipo de cirurgias irreversíveis92. O processo penal foi tramitado perante o Tribunal de Sentença de

88 Esse escrito de apelação não consta no expediente, mas foi mencionado na Resolução Administrativa S/N emitida
pela Unidade de Assessoria Jurídica do Serviço Departamental da Saúde de La Paz em 10 de março de 2003 (processo
probatório, tomo VII, anexo 21 à submissão do caso, folhas 2175 a 2176).  

89 Resolução Administrativa S/N emitida pela Unidade de Assessoria Jurídica do Serviço Departamental da Saúde de La
Paz em 10 de março de 2003 (processo probatório, tomo VII, anexo 21 à submissão do caso, folhas 2175 a 2176).

90  Cfr. Ata de 14 de março de 2003 (processo probatório, tomo XII, anexo 1.a) às alegações finais do Estado, folha
4225).

91  ARTIGO 270°.- (LESÕES GRAVÍSSIMAS). Incorrerá o autor na pena de privação de liberdade de três a nove anos,
quando a lesão resultar: […] 2. A debilitação permanente da saúde ou a perda ou uso de um sentido, de um membro ou de
uma função.

92  Cfr. Acusação Caro No. PTJ894/2002 apresentada pela Promotoria do Distrito de La Paz em 31 de agosto de 2002
(processo probatório, tomo VII, anexo 22 à submissão do caso, folhas 2178 a 2183).
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La Paz, quem ditou auto de abertura de processo em 1 de outubro de 200293. Em 26 de outubro de
2002, a senhora I.V. solicitou constituir-se em demandante e parte civil94.

93. Mediante sentença de 18 de novembro de 2002, o Tribunal de Sentença Segundo de La Paz
condenou por unanimidade ao médico, como autor do delito de lesões gravíssimas, a uma pena de

três anos de reclusão, determinando a suspensão condicional da pena
95

. Com base nessa decisão,
a sentença considerou que não existia justificativa médica para a prática da ligadura de trompas,
que  as  testemunhas  que  afirmavam  haver  autorização  verbal  para  tal  procedimento  eram
contraditórias e que, embora existisse o consentimento, este não teria valor legal:

[...F]oi  possível  estabelecer amplamente que não existe justificativa  racional  nem médica para realizar  a
Laqueadura Bilateral uma vez que as múltiplas aderências e a incisão corporal uterina não representam um
risco imediato e iminente à vida da paciente. A possibilidade de uma complicação da sua saúde, poderia ter se
apresentado no caso de uma nova gravidez, ou seja, apresenta-se juridicamente a figura em uma condição
suspensiva pendente, que não se pode afirmar que vai acontecer, uma vez que um casal com orientação de
controle  de reprodução familiar,  podia não chegar nunca acontecer uma nova gravidez,  utilizando outros
métodos  anticonceptivos  ou  finalmente  decidir  pela  realização  da  cirurgia  de  ligadura  de  trompas,  mas
PREVIAMENTE AO CONSENTIMENTO INFORMADO.

[...] 

Ao longo do processo se pretendeu demonstrar que houve autorização verbal da paciente para a cirurgia de
Laqueadura  Bilateral  no  transoperatório.  No  entanto,  este  Tribunal  assume a  convicção  que  sobre  esse
aspecto existem várias contradições[.] 

[...] 

Este Tribunal estabelece plenamente que mesmo que tivesse existido um consentimento verbal da paciente
no ato cirúrgico ELE NÃO TEM VALIDADE LEGAL, uma vez que a paciente estava vivendo stress cirúrgico y sob
efeito da anestesia, não contando, consequentemente, com as faculdades mentais nem cognitivas adequadas
para prestar a sua autorização ou consentimento para a cirurgia que a leva a p[e]rda da função reprodutiva. E
finalmente, o raciocínio este Tribunal é que para esse [t]ipo de cirurgias não são v[á]lidas as autorizações
verbais,  senão  um  CONSENTIMENTO  ESCRITO,  INFORMADO  E  ORIENTADO  PELO  MÉDICO  DE  FAMÍLIA,
segundo estabelecem as normas médicas na Bolívia e em nível internacional96.

94. A referida sentença foi objeto de apelação restringida pelo sentenciado em 5 de dezembro de
200297. Essa apelação foi resolvida em 12 de fevereiro de 2003 pela Sala Penal Terceira da Corte
Superior do Distrito Judicial de La Paz, declarando a procedência do recurso e anulando totalmente
a  sentença  apelada,  pelo  qual  se  ordenou  a  reposição  do  processo  por  outro  Tribunal  de
Sentença98. Sobre esse aspecto, considerou que a sentença recorrida tinha sido pronunciada com
grandes defeitos que implicavam não observação ou violação de direitos e garantias previstos na

93  Cfr. Auto de abertura de processo, Resolução No. 071/2002 de 1 de outubro de 2002 (processo probatório, tomo
VII, anexo 23 à submissão do caso, folhas 2185 a 2186).

94  Cfr.  Escrito apresentado por I.V. perante o Tribunal Segundo de Sentença em 29 de outubro de 2002 (processo
probatório, tomo XII, anexo 1.a) às alegações finais do Estado, folha 4011). 

95  Cfr. Resolução N° 086/2002 emitida pelo Tribunal de Sentença Segundo de La Paz em 18 de novembro de 2002
(processo probatório, tomo VII, anexo 24 à submissão do caso, folhas 2188 a 2195).

96 Resolução  N°  086/2002  emitida  pelo  Tribunal  de  Sentença  Segundo de  La  Paz  em 18 de  novembro  de  2002
(processo probatório, tomo VII, anexo 24 à submissão do caso, folhas 2191 a 2192).

97  Cfr.  Apelação  restringida  apresentada  pelo  Dr.  Edgar  Torrico  Ameller  em 5 de  dezembro  de  2002 (processo
probatório, tomo XII, anexo 1.a) às alegações finais do Estado, folhas 4139 a 4151).

98  Cfr. Resolução N° 21/003 emitida pela Sala Penal Terceira da Corte Superior do Distrito Judicial de La Paz e 12 de
fevereiro de 2003 (processo probatório, tomo VII, anexo 25 à submissão do caso, folhas 2197 a 2200).
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Constituição,  as Convenções e Tratados Internacionais  vigentes e o Código de Processo Penal,
especialmente, infrações à liberdade probatória em prejuízo da defesa e defeitos na aplicação da lei
penal99.

E.2 Segundo Julgamento Oral

95. Em 14 de março de 2003 a causa foi  apresentada no Tribunal  de Sentença Primeiro  do
Distrito  Judicial  de  La  Paz100 e  em  17  de  março  de  2003  ditada  nos  autos  de  abertura  de
processo101. Em 22 de abril de 2003 o Tribunal de Sentença Primeiro deixou sem efeito o sorteio e
constituição do Tribunal com juízes cidadãos em virtude de um defeito do sistema digital, e fixou
novas data e hora para a audiência de sustentação oral, para a audiência pública para sorteio de
juízes cidadãos e para a audiência de constituição do Tribunal102.

96. Em 9 de maio de 2003 se negaram a conhecer a causa tanto o Juiz Presidente do Tribunal de
Sentença Primeiro  como um Juiz  Técnico  do  mesmo,  o  primeiro  em virtude  de  ter  declarado
extrajudicialmente  o  seu  critério  em  uma  entrevista  e  o  segundo  por  ter  sido  acusado  de
prevaricação  no  presente  caso103.  Consequentemente,  remeteram  o  Livro  de  Intervenções
Processuais ao Tribunal de Sentença Terceiro de La Paz104, o qual devolveu o processo ao Tribunal
de origem em 12 de maio de 2003, devido a defeitos processuais sobre a aceitação ou recusa das
desculpas105.

97. Não tendo comparecido o número de cidadãos suficientes para formar o Tribunal de Sentença
Terceiro, resolveu-se remeter a causa ao foro judicial mais próximo106, sendo a cidade de El Alto,
pelo qual o processo foi remetido ao Tribunal de Sentença de plantão em 28 de maio de 2003107.  A
causa foi apresentada em 31 de maio de 2003 no Tribunal de Sentença Segundo de El Alto e foi
fixada a data para a audiência do Julgamento Oral e para a audiência de sorteio de cidadãos108.

99  Cfr. Resolução N° 21/003 emitida pela Sala Penal Terceira da Corte Superior do Distrito Judicial de La Paz e 12 de
fevereiro de 2003 (processo probatório, tomo VII, anexo 25 à submissão do caso, folhas 2197 a 2200).

100  Cfr. Radicação da causa perante o Tribunal de Sentença Primeiro do Distrito Judicial de La Paz de 14 de março de
2003 (processo probatório, tomo VII, anexo 26 à submissão do caso, folha 2202).

101  Cfr. Ata de abertura de processo de 17 de março de 2003 (processo probatório, tomo XII, anexo 1.a) às alegações
finais do Estado, folhas 4213 a 4214).

102  Cfr. Resolução N° 19/2003 emitida pelo Tribunal de Sentença Primeiro do Distrito Judicial de La Paz, Auto motivado
de 22 de abril de 2003 (processo probatório, tomo VII, anexo 27 à submissão do caso, folhas 2204 a 2205).

103  Cfr. Escrito apresentado pelo Dr. Jose Luis Rivero Aliaga, Presidente do Tribunal de Sentença Primeiro, perante o
Juiz Técnico do mesmo Tribunal, de 9 de maio de 2003 (processo probatório, tomo VII, anexo 28 à submissão do caso,
folha 2207); Escrito apresentado pelo Dr. Raúl Gaston Huaylla Rivera, Juiz Técnico do Tribunal de Sentença Primeiro, no
caso FIS No. 894, de 9 de maio de 2003 (processo probatório, tomo VII, anexo 29 à submissão do caso, folha 2209).

104  Cfr.  Remissão de Caso FIS 894 ao Tribunal de Sentença Terceiro (TS-1. N° 92/2003), de 9 de maio de 2003
(processo probatório, tomo VII, anexo 30 à submissão do caso, folha 2211).

105  Cfr. Resolução emitida pelo Tribunal de Sentença Terceiro do Distrito Judicial de La Paz, em 12 de maio de 2003
(processo probatório, tomo VII, anexo 31 à submissão do caso, folha 2213).

106  Cfr. Ata de audiência pública de constituição do Tribunal (processo probatório, tomo XII, anexo 1.b) às alegações
finais do Estado, folha 4375).

107  Cfr. Remissão dos atos originais do Tribunal de Sentença de plantão na cidade de El Alto (TS 1 Of. N° 105/03), de
28 de maio de 2003 (processo probatório, tomo VII, anexo 32 à submissão do caso, folha 2215).
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98. Em 15 de julho de 2003 foi realizada uma audiência pública de constituição extraordinária do
Tribunal perante o Tribunal de Sentença Segundo de El Alto, na qual se informou que nenhum dos
cidadãos sorteados de forma extraordinária tinha sido notificado, pois não tinham sido localizados,
uma vez que os seus domicílios não estavam registrados; atento a isso, o Tribunal resolveu pelo
envio da causa ao foro judicial mais próximo, correspondente à cidade de Achacachi109. 

99. Em 16 de fevereiro de 2004 foi realizada uma audiência pública de constituição extraordinária
do Tribunal perante o Tribunal de Sentença de Achacachi, o qual resolveu que, tendo sido realizada
a audiência e não podendo constituir tribunal com juízes cidadãos, o processo fosse remetido ao
foro judicial mais próximo, correspondente a Copacabana110. A causa foi enviada a esse Tribunal
em 19 de fevereiro de 2004111. Em 30 de abril de 2004 foi ditado o auto de abertura de processo112.

100. Em 13 de agosto de 2004, depois de realizar a sustentação oral, o Tribunal de Sentença de
Copacabana formado por três juízes cidadãos e um juiz técnico ditou a sentença. Nessa sentença, o
incidente de falta de ação promovido pela defesa foi recusado e o médico instrutor foi declarado
culpável como autor do delito de lesão culposa, previsto no artigo 274 do Código Penal boliviano,
estabelecendo como condenação a pena de multa no montante de sessenta e quatro mil bolivianos,
mais custas em favor do Estado e reparação do dano civil à senhora I.V.113. 

101. O médico condenado interpôs “recurso de apelação restringida”114 contra a referida sentença,
alegando principalmente a exceção de falta de ação, uma vez que não foi legalmente promovida
pelo Ministério Público já que, por ser um profissional  da medicina,  a sua ação está sujeita  a
normas específicas115. A Sala Penal Segunda da Corte Superior de Justiça de La Paz solicitou que se
sanassem os defeitos e omissões de forma apontados no recurso116. Por sua vez, em resposta ao
recurso de apelação restringida, a senhora I.V. solicitou ao Tribunal que confirmasse a sentença

108  Cfr. Resolução emitida pelo Tribunal de Sentença Segundo de El Alto em 31 de maio de 2003 (processo probatório,
tomo VII, anexo 33 à submissão do caso, folhas 2188 a 2217).

109  Cfr. Ata de audiência pública de constituição extraordinária do Tribunal de Sentença Segundo de El Alto de 15 de
julho de 2003 (processo probatório, tomo VII, anexo 34 à submissão do caso, folha 2219).

110  Cfr. Ata de audiência pública de constituição extraordinária do Tribunal de Sentença Segundo de Achacachi de 16
de fevereiro de 2004 (processo probatório, tomo VII, anexo 35 à submissão do caso, folha 2221).

111  Cfr. Envio ao Tribunal de Sentença da Província de Copacabana em 19 de fevereiro de 2004 (processo probatório,
tomo VII, anexo 35 à submissão do caso, folha 2222).

112  Cfr. Ata de abertura de processo de 30 de abril de 2004 (processo probatório, tomo XII, anexo 1.c) às alegações
finais do Estado, folhas 4534 a 4535).

113  Cfr. Resolução N° 32/2004 emitida pelo Tribunal de Sentença de Copacabana em 13 de agosto de 2004 (processo
probatório, tomo VII, anexo 36 à submissão do caso, folhas 2224 a 2230).

114  Artigo  407.-  (Motivos).  O recurso  de  apelação  restringida  será  interposto  por  não  observação  ou  equivocada
aplicação da lei. Quando o preceito legal seja invocado como não tendo sido observado ou equivocadamente aplicado e
constitua um defeito do procedimento, o recurso apenas será admissível se o interessado reclamou oportunamente o seu
saneamento ou fez a reserva do recurso, exceto quando se trate dos vícios da sentença, em conformidade com o previsto
pelos Artigos 169 e 370 deste Código. Este recurso apenas poderá ser apresentado contra as sentenças e com as limitações
estabelecidas nos artigos seguintes.

115  Cfr. Recurso de apelação restringida interposto pelo Dr. Edgar Torrico Ameller em 30 de agosto de 2004 (processo
probatório, tomo X, anexo 31 à contestação do Estado, folhas 3840 a 3854).

116  Cfr.  Auto emitido pela Sala Penal Segunda da Corte Suprema de Justiça de La Paz em 8 de outubro de 2004
(processo probatório, tomo XIII, anexo 1.d) às alegações finais do Estado, fólio 4909).
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ditada e alegou que tal recurso perseguia “como principal objetivo, ganhar tempo e obter [ do ano
2005] a extinção da ação penal”117. 

102. O recurso de apelação foi resolvido pela Sala Penal Segunda da Corte Superior de Justiça de
La Paz em 22 de outubro de 2004118. A Sala anulou totalmente a sentença apelada e ordenou a
reposição do processo por outro Tribunal. Como fundamento dessa decisão, a Sala considerou que
a sentença recorrida  não  tinha  cumprido  fielmente  com as disposições  legais  que regulam os
requisitos de forma e a fundamentação da sentença119.

103. A senhora I.V. Interpôs recurso de cassação contra a referida resolução120, esse recurso foi
declarado inadmissível pela Sala Penal Primeira da Corte Suprema de Justiça da Nação em 1 de
fevereiro de 2005, por considerar que mesmo quando a recorrente tenha anexado os precedentes
que  se  invocavam contraditórios,  não  “especific[ou]  o  fatos  semelhantes  nem explic[ou]  com
clareza o sentido jurídico contraditório entre o Auto de Vista impugnado e os precedentes que
acompanha, descumprindo, assim, os requisitos de mérito [...]”121.

E.3 Terceira sustentação oral

104. A Corte Superior de Justiça devolveu a causa ao Tribunal de Sentença de Copacabana122, o
qual, por sua vez, remeteu o processo ao Tribunal Sentença de Sica Sica, Província de Aroma, em
2 de agosto de 2005123, radicando a questão perante esse Tribunal em 3 de agosto de 2005124, a
fim de cumprir com o disposto pela Sala Penal Segunda da Corte Superior de Justiça de La Paz
(supra par.  102).

105. Em 10 de agosto de 2005, a senhora I.V. Solicitou, perante a Sala Penal Segunda da Corte
Superior de La Paz, o envio do processo à cidade de La Paz, a fim de considerar que considerava
muito caro para as partes e para o Ministério Público levar adiante um processo perante uma
jurisdição tão distante do lugar onde foi produzido o suposto delito e do domicílio das partes125.

117 Escrito  apresentado por I.V.  Perante o Tribunal  de Sentença da Província  Manco Kapac Copacabana em 21 de
setembro de 2004 (processo probatório, tomo X, anexo 32 à contestação do Estado, folhas 3857 a 3862).

118  Cfr.  Resolução N° 265/2004 emitida pela Sala Penal Segunda da Corte Superior de Justiça de La Paz em 22 de
outubro de 2004 (processo probatório, tomo VII, anexo 37 à submissão do caso, folhas 2232 a 2236).

119  Cfr.  Resolução N° 265/2004 emitida pela Sala Penal Segunda da Corte Superior de Justiça de La Paz em 22 de
outubro de 2004 (processo probatório, tomo VII, anexo 37 à submissão do caso, folhas 2232 a 2236).

120  Cfr. Recurso de cassação interposto por I.V. perante a Sala Penal Segunda da Corte Superior do Distrito de 2222
de novembro de 2004 (processo probatório, tomo X, anexo 34 à contestação do Estado, folhas 3873 a 3876). 

121 Auto Supremo No. 3 emitido pela Sala Penal Primeira da Corte Superior de Justiça da Nação em 1 de fevereiro de
2005 (processo probatório, tomo VII, anexo 38 à submissão do caso, folhas 2238 a 2239).

122  Cfr.  Devolução de atuações ao Tribunal de Sentença de Copacabana mediante ofício de 24 de fevereiro de 2005
recebido em 29 de abril de 2005 (processo probatório, tomo VII, anexo 39 à submissão do caso, folha 2241).

123  Cfr.  Envio de atuações originais ao Tribunal de Sentença de Sica Sica mediante ofício de 16 de maio de 2005,
recebido em 2 de agosto de 2005 (processo probatório, tomo VII, anexo 40 à submissão do caso, folha 2243).

124  Cfr. Resolução emitida pelo Tribunal de Sentença de Sica Sica em 3 de agosto de 2005 (processo probatório, tomo
VII, anexo 41 à submissão do caso, folha 2245).

125  Cfr. Escrito apresentado perante a Sala Penal Segunda da Corte Superior de Justiça de La Paz em 10 de agosto de
2005 (processo probatório, tomo VII, anexo 42 à submissão do caso, folhas 2247 a 2248).
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106. Em 30 de agosto de 2005, o médico instrutor solicitou perante o Tribunal de Sentença de Sica
Sica a extinção da ação penal por duração máxima do processo126.

107. Em 23 de agosto de 2005, a senhora I.V. Apresentou uma queixa perante o Promotor do
Distrito contra a Promotora responsável pelo caso, afirmando que no último processo ela devia ter
providenciado o transporte dos médicos legistas e das testemunhas até Copacabana e que isso
tinha  lhe  causado  um  prejuízo  econômico,  além  de  indicar  que  a  Promotora  não  tinha  se
preocupado em tomar as medidas para não atrasar o novo processo penal, e por isso solicitou a
nomeação de um novo Promotor para a causa127.  Esta solicitação foi reiterada em 6 de setembro
de 2005128. Da mesma forma, em 6 de setembro de 2005, a senhora I.V. se dirigiu ao Tribunal de
Sentença de Sica Sica solicitando o envio da causa para a cidade de La Paz129.

108. Em 23 de setembro de 2005, o médico instrutor solicitou ao Tribunal de Sentença de Sica
Sica a suspensão da audiência do Julgamento Oral programada para o dia 3 de outubro de 2005 130.
Tal solicitação foi acolhida pelo Tribunal, quem fixou uma nova data de audiência para o dia 12 de
outubro de 2005131.

109. Em 20 de janeiro de 2006 o Tribunal de Sentença de Sica Sica se declarou incompetente para
continuar conhecendo o processo e dispôs o envio da causa para a Corte Superior de Justiça de La
Paz, para considerar o envio ao Tribunal de Sentença competente da cidade de La Paz132.  Em 10
de fevereiro de 2006 da Sala Penal Segunda da Corte Superior de Justiça de La Paz resolveu enviar
o processo ao Tribunal de Sentença Quarto de La Paz133, diligência que foi praticada em 16 de
março de 2006134. 

110. Em 20 de março de 2006 o Tribunal de Sentença Quarto de La Paz devolveu a causa à Sala
Penal  Segunda da Corte  Superior  de Justiça  de La Paz a  fim de  que  ela  sanasse  um defeito
processual135. Em 10 de abril de 2006 o mesmo Tribunal deixou sem efeito a providência de 20 de

126  Cfr.  Escrito apresentado pelo Dr. Edgar Torrico Ameller perante o Tribunal de Sentença de Sica Sica em 30 de
agosto de 2005 (processo probatório, tomo XIII, anexo 1.e) às alegações finais do Estado, fólios 5042 a 5047).

127  Cfr.  Comunicação  dirigida  ao  Promotor  Superior  do  Distrito  por  I.V.  em   23  de  agosto  de  2005  (processo
probatório, tomo VII, anexo 43 à submissão do caso, folha 2250).

128  Cfr.  Comunicação  dirigida  ao  Promotor  Superior  do  Distrito  por  I.V.  em  6  de  setembro  de  2005 (processo
probatório, tomo VII, anexo 44 à submissão do caso, folha 2252).

129  Cfr.  Escrito  apresentado  perante  o Tribunal  de  Sentença de Sica  Sica  em 6 de setembro  de 2005 (processo
probatório, tomo XIII, anexo 1.e) às alegações finais do Estado, fólios 5050 a 5051).

130 Escrito apresentado pelo Dr. Edgar Torrico Ameller perante o Tribunal de Sentença de Sica Sica em 23 de setembro
de 2005 (processo probatório, tomo VII, anexo 45 à submissão do caso, folha 2254).

131  Cfr. Resolução emitida pelo Tribunal de Sentença de Sica Sica em 27 de setembro de 2005 (processo probatório,
tomo VII, anexo 46 à submissão do caso, folha 2256).

132  Cfr. Resolução No. 03/2006 emitida pelo Tribunal de Sentença de Sica Sica em 20 de janeiro de 2006 (processo
probatório, tomo VII, anexo 47 à submissão do caso, fólios 2258 a 2260).

133  Cfr.  Resolução N° 36/2006 emitida pela Sala Penal Segunda da Corte Superior de Justiça de La Paz em 10 de
fevereiro de 2006 (processo probatório, tomo VII, anexo 48 à submissão do caso, folha 2262).

134  Cfr.  Envio de atuações originais ao Tribunal Quarto de Sentença em 16 de março de 2006 (processo probatório,
tomo VII, anexo 49 à submissão do caso, folha 2264).

135  Cfr. Resolução emitida pelo Tribunal de Sentença Quarto de La Paz em 20 de março de 2006 (processo probatório,
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março de 2006 e ratificou a causa136.

111. Em 28 de abril de 2006 a defesa do médico  instrutor formulou um incidente solicitando a
extinção da ação penal, fundada no artigo 133 do Código Processual Penal boliviano137, por ter
transcorrido mais de três anos desde o primeiro ato do processo movido contra ela138. Em 7 de
maio de 2006 iniciou a sustentação oral139. Ao ser instalado julgamento oral em 1 de junho de
2006, o Tribunal de Sentença Quarto de La Paz declarou comprovado o incidente de extinção da
ação e dispôs o arquivamento da causa140. Essa resolução assinalou que os atrasos no processo
tinham sido de responsabilidade dos órgãos de administração da justiça e considerou: 

Que, observa-se nos autos com muita clareza que houve atraso associad[o] a inoperância, em primeiro lugar,
por parte de funcionários responsáveis por praticar as notificações corretas para a constituição do tribunal do
júri,  atribuindo  outra  parte  da  sua  responsabilidade  aos  órgãos  jurisdicionais  que,  por  motivos  fúteis
procederam  a  suspender  audiências  ou  enviar  a  causa  a  uma  e  outra  jurisdição  [...].   [O]s  órgãos
responsáveis pela administração da justiça brincaram com a lei, causando verdadeiro prejuízo a uma correta
administração da justiça141.

112. Tanto o Promotor quanto a senhora I.V. interpuseram recurso de apelação incidental contra a
resolução que declarou a extinção do processo penal142. Em 23 de agosto de 2006, a Sala Penal
Primeira  da  Corte  Superior  do  Distrito  de  La  Paz  declarou  inadmissíveis  as  apelações  e
improcedentes os questionamentos apresentados, pelo qual confirmou a resolução contestada143.
Essa decisão reiterou que os atrasos no processo resultavam imputáveis aos tribunais, afirmando:
“[n]a revisão realizada, fica estabelecido que a dilação é imputável  ao Tribunal  que conhece a
causa,  já  que  incorreu  por  duas  vezes  em  nulidade  de  intervenções  por  falhas  de
procedimentos”144. 

tomo VII, anexo 50 à submissão do caso, folha 2266).

136  Cfr. Resolução emitida pelo Tribunal de Sentença Quarto de La Paz em 10 de abril de 2006 (processo probatório,
tomo VII, anexo 51 à submissão do caso, folha 2268).

137  O artigo 308, inc. 4), do Código Processual Penal prevê a exceção de extinção da ação penal e o artigo 27, inc. 10),
dispõe que a mesma se declara por vencimento do prazo máximo de duração do processo, e em conformidade com o artigo
133, não poderá ser superior a três anos contados desde o primeiro ato do processo, exceto em caso de revelia.

138  Cfr. Escrito apresentado pelo Dr. Edgar Torrico Ameller perante o Tribunal de Sentença Quarto de La Paz em 28 de
abril de 2006 (processo probatório, tomo X, anexo 36 à contestação do Estado, folhas 3881 a 3890).

139  Cfr. Ata do Julgamento Oral (processo probatório, tomo XIII, anexo 1.f) às alegações finais do Estado, folhas 5344
a 5354).

140  Cfr.  Resolução N° 13/06 emitida pelo Tribunal de Sentença Quarto de La Paz em 1 de junho de 2006 (processo
probatório, tomo VII, anexo 52 à submissão do caso, folhas 2270 a 2275).

141 Resolução  N°  13/06  emitida  pelo  Tribunal  de  Sentença  Quarto  de  La  Paz  em 1 de  junho  de  2006  (processo
probatório, tomo VII, anexo 52 à submissão do caso, folha 2274).

142  Cfr. Recurso  de  apelação  incidental  interposto  pelo  Promotor  da  Matéria  em 1  de  junho  de  2006  (processo
probatório, tomo XIII, anexo 1.f) às alegações finais do Estado, folha 5355); Recurso de apelação incidental interposto pela
senhora I.V. em 8 de junho de 2006 (processo probatório, tomo XIII, anexo 1.f) às alegações finais do Estado, folhas 5361
a 5367). 

143  Cfr. Resolução N° 514/06 emitida pela Sala Penal Primeira da Corte Superior do Distrito de La Paz em 23 de agosto
de 2006 (processo probatório, tomo VII, anexo 53 à submissão do caso, folhas 2277 a 2279).

144 Resolução N° 514/06 emitida pela Sala Penal Segunda da Corte Superior de Justiça de La Paz em 23 de agosto de
2006 (processo probatório, tomo VII, anexo 53 à submissão do caso, folhas 2232 a 2278).
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113. Em 21  de  setembro  de  2006,  o  Tribunal  de  Sentença  Quarto  da  La  Paz  indicou  que  a
resolução  anterior  tinha  ficado  firme  por  determinação  da  lei,  não  sendo  necessário  declarar
executória de forma expressa145.

F. Afecções físicas e psicológicas posteriores à intervenção cirúrgica

114. Entre agosto e setembro do ano 2000, a senhora I.V. foi diagnosticada como tendo restos de
placenta na cavidade endometrial,  endometriose aguda e abscesso da parede abdominal146.  Da
mesma forma, a senhora I.V. foi diagnosticada com endometriose atrófica, em março de 2002147.
Em consequência  das  referidas  sequelas,  foi  necessário  submeter  a  senhora  I.V.  a  uma nova
cirurgia148.

115. A  ligadura  de  trompas  de  Falópio  causou  na  senhora  I.V.  sentimentos  de  angústia  e
frustração.  Ela acreditava que o seu direito a ser novamente mãe tinha sido mutilado e se sentia
“menos mulher pelo fato de não poder ter mais filhos”149. Em 2002, o lar de I.V. desmoronou e ela
ficou responsável pelas suas duas filhas que vivem na Bolívia.  Apesar da psicoterapia, a senhora
I.V.  teve  crises  emocionais,  algumas  muito  agudas150,  o  qual  a  levou  a  solicitar  à  Comissão
Interamericana a concessão de medidas cautelares em seu favor e das suas duas filhas151. Em
novembro de 2013, I.V. teve uma crise mais severa, que a levou a destruir praticamente todos os
arquivos e papeis que guardava na sua casa, nos quais constavam o seu nome e dados pessoais.
Foi internada de emergência no pavilhão de saúde mental do Hospital de Clínicas de La Paz, por um
prazo de três semanas, de 12 de novembro a 2 de dezembro de 2013152. Desde então, I.V. está

145  Cfr. Auto emitido pelo Tribunal de Sentença Quarto de La Paz em 21 de setembro de 2006 (processo probatório,
tomo XIII, anexo 1.f) às alegações finais do Estado, folha 5401).

146  Cfr. Laudo de Ecografia Ginecológica Intravaginal de 14 de agosto de 2000 (processo probatório, tomo VII, anexo
11 à submissão do caso folha 2150); Relatório do Laboratório de Patologia e Citologia de 17 de agosto de 2000 (processo
probatório, tomo VII, anexo 12 à submissão do caso, folha 2152); Laudo de Ecografia Ginecológica Intravaginal de 23 de
agosto de 2000 (processo probatório, tomo VII, anexo 13 à submissão do caso, folha 2154), e Atestado Médico de 3 de
setembro de 2000 (processo probatório Ecografia Ginecológica Intravaginal, tomo VII, anexo 14 à submissão do caso, folha
2156).  

147  Cfr. Laudo Radiológico, referente à solicitação de exame HSG, data de resultado, 25 de março de 2002 (processo
probatório, tomo VII, anexo 15 à submissão do caso, folha 2158).

148  Cfr. Escrito de acusação pessoal apresentado por I.V. perante o Tribunal de Sentença da Província Maneco Kapac
Copacabana em 27 de março de 2011 (processo probatório, tomo XII, anexo 1.c) às alegações finais do Estado, folha
4515).

149 Instituto de Terapia e Pesquisa sobre as Sequelas da Tortura e a Violência Estatal (ITEI), Exame Psicológico da Sra.
I.V. de 11 de agosto de 2015 (processo probatório, tomo VIII, anexo 21 ao escrito de petições, argumentos e provas, folhas
2363 a 2384).

150  Segundo avaliação do Instituto de Terapia e Pesquisa sobre Sequelas da Tortura e a Violência Estatal (ITEI), em
2013 I.V. desenvolveu um transtorno esquizofrênico orgânico pelo qual tinha pensamentos de perseguição por parte do
Estado para acabar com a sua vida.   Cfr.  Laudo Médico do Hospital de Clínicas, de 17 de janeiro de 2014, referente à
hospitalização de I.V. na Unidade de Saúde Mental e ao seu Dx. Médico: transtorno esquizofrênico orgânico (processo
probatório, tomo IX, anexo 68 ao escrito de petições, argumentos e provas, folha 3330).

151  Cfr.  Comunicação da Comissão referente ao pedido de medidas cautelares (MC-1 49-13) feito por I.V. (processo
probatório, tomo VIII, anexo 13 ao escrito de petições, argumentos e provas, folha 2334).

152  Cfr. Laudo Médico do Hospital de Clínicas, de 17 de janeiro de 2014, referente à hospitalização de I.V. na Unidade
de Saúde Mental e ao seu Dx. Médico: transtorno esquizofrênicos orgânico (processo probatório, tomo IX, anexo 68 ao
escrito de petições, argumentos e provas, folha 3330).
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sob efeitos de medicações153. O seu estado mental afetou também as suas duas filhas154.

116. As conclusões do último exame psicológico realizado na senhora I.V. pelo ITEI em agosto de
2015155 são as seguintes:

A. Existe um alto grau de consistência e congruência entre o sofrimento que perdura devido à esterilização
sem o seu consentimento e o seu desejo de ter pelo menos mais um filho. 

B. Existe um alto grau de consistência e congruência entre o sofrimento e o desejo que se faça justiça, porque
se trata de um “man made disaster”. 

C. Existe um alto grau de consistência e congruência entre a injustiça sofrida pelo abuso de poder do médico
e a vontade de que se condene o abusador. 

D. Existe um alto grau de consistência e congruência entre a procura de [.V.] para que se faça justiça como
reconhecimento  público  do  dano  causado.  Existe  uma  relação  temporal  entre  os  fatos  sofridos  e  a
sintomatologia  psicológica  atual,  em  especial  a  dor  persistente  pelo  desejo  mutilado  de  uma  futura
maternidade por vontade alheia. 

E. As reações psíquicas apresentadas são reações previsíveis ou típicas sofridas dentro do contexto social e
cultural da pessoa afetada. 

F. Existe um elevado grau de consistência e congruência entre o fato sofrido e querer contribuir na luta pela
não repetição desse tipo de abuso. 

G. Existem evidências clínicas e diagnósticas de afecção psíquica.

VIII
MÉRITO

117. No  presente  capítulo,  a  Corte  abordará  o  exame do  mérito  do  caso.  A  Corte  considera
pertinente, em virtude das diversas alegações de direito apresentadas e de que muitas delas estão
inter-relacionadas, dividir a análise em três blocos. Em primeiro lugar, a Corte analisará todas as
alegações sobre as alegadas violações referentes ao procedimento de ligadura das trompas de
Falópio  ao qual  a senhora I.V.  foi  submetida.   Posteriormente,  a Corte abordará as alegações
relacionadas à possível configuração de um ato de tortura ou um tratamento cruel, inumano ou
degradante. Finalmente, a Corte fará uma análise de todas as alegações relacionadas ao direito de
acesso à justiça.

153  Cfr. Receita médica para uso de carbamazepina e haloperidol emitida pelo Hospital de Clínicas de La Paz em nome
de I.V. (processo probatório, tomo IX, anexo 79 ao escrito de petições, argumentos e provas, folhas 3372 a 3376).

154 Segundo avaliação do ITEI, “[a] esterilização sem autorização da mãe marcou toda a vida familiar e especial a [N.V.]
quem desde a separação dos seus pais será a interlocutora privilegiada para a mãe, tendo que compartilhar a dor, as
preocupações e a sua carga emocional. Essa situação teve como efeito que [N.V.] não imaginasse que pudesse compartilhar
as suas preocupações e problemas, guardando-os para ela”. ITEI, Avaliação Psicológica de N.V., de 3 de agosto de 2015
(processo probatório, tomo VIII, anexo 22 ao escrito de petições, argumentos e provas, folhas 2386 a 2397). O ITEI refere
o seguinte com relação a L.A.: “[A] esterilização sem autorização da mãe marcou toda a vida familiar bem como a [L.A.],
em especial,  quem sem poder compreender  as causas,  devido  à sua idade, não pôde ter uma mãe com a suficiente
disponibilidade emocional e em tempo para lhe dar a atenção que teria necessitado”. ITEI, Avaliação Psicológica de L.A., de
28 de julho de 2015 (processo probatório, tomo VIII, anexo 23 ao escrito de petições, argumentos e provas, folhas 2399 a
2410).

155  Exame Psicológico da Sra. I.V. realizado pelo ITEI em 11 de agosto de 2015 (processo probatório, tomo VIII, anexo
21 ao escrito de petições, argumentos e provas, fólios 2363 a 2384).
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VIII-1
DIREITOS À INTEGRIDADE PESSOAL156, À LIBERDADE PESSOAL157,

À DIGNIDADE158, À VIDA PRIVADA E FAMILIAR159, DE ACESSO À INFORMAÇÃO160, A
FUNDAR UMA FAMÍLIA161, E AO RECONHECIMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA162, EM

RELAÇÃO ÀS OBRIGAÇÕES DE RESPEITAR
E GARANTIR OS DIREITOS E DE NÃO DISCRIMINAR163, BEM COMO COM

O ARTIGO 7 DA CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ164

118. Neste bloco, a Corte analisará todas as alegações sobre as alegadas violações referentes ao
procedimento de ligadura das trompas de Falópio ao qual a senhora I.V. foi submetida. Para tanto,
a Corte considera pertinente expor primeiramente os argumentos das partes e da Comissão sobre
os artigos 5.1, 13.1, 11.1, 11.2, 17.2, 3 e 1.1 da Convenção Americana, bem como o artigo 7 da
Convenção de Belém do Pará, para posteriormente realizar as considerações pertinentes e resolver
as controvérsias de forma integral e não fragmentada por artigo.

A. Argumentos das partes e da Comissão

A.1  Argumentos  sobre  o  direito  à  integridade  pessoal  (artigo  5.1  da  Convenção
Americana)

119. A Comissão alegou que o direito à integridade pessoal é um conceito que abrange a saúde
materna das mulheres e a sua proteção entranha a obrigação do Estado em garantir  que elas

156  O artigo 5.1 estabelece que: “Toda pessoa tem o direito a que se respeite a sua integridade física, psíquica e moral.”

157  O artigo 7.1 dispõe que: “Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais”.

158  O artigo 11.1 estabelece que: “Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua
dignidade”.

159  O artigo 11.2 ordena que: “Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada,
na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação”.

160  O artigo 13.1 estabelece que: “Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão.  Este direito
engloba a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideais de toda índole, sem consideração de fronteiras,
seja oralmente, por escrito ou de forma impressa ou artística, ou por qualquer outro procedimento de sua escolha”.

161  O artigo  17.2  prevê  que:  “  É  reconhecido  o  direito  do  homem e  da mulher  de  contraírem  casamento  e  de
constituírem uma família, se tiverem a idade e as condições para isso exigidas pelas leis internas, na medida em que não
afetem  estas  o  princípio  da  não-discriminação

estabelecido nesta Convenção”.

162  O artigo 3 dispõe que: “Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica".

163  O artigo 1.1 fixa que: “Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades
nela  reconhecidos  e  a  garantir  seu  livre  e  pleno  exercício  a  toda  pessoa  que  esteja  sujeita  à  sua  jurisdição,  sem
discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza,
origem nacional ou social, posição financeira, nascimento ou qualquer outra condição social.”

164  O artigo 7 estabelece, no pertinente, que: “Os Estados Partes condenam todas as formas de violência contra a
mulher e convêm em adotar, por todos os meios apropriados e sem dilações, políticas orientadas a prevenir, sancionar e
erradicar dita violência e em levar a cabo o seguinte:  a. abster-se de qualquer ação ou prática de violência contra a mulher
e velar para que as autoridades, seus funcionários, pessoal e agentes e instituições públicas se comportem conforme esta
obrigação; b. atuar com a devida diligência para prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher; c. incluir em sua
legislação interna normas penais, civis e administrativas, assim como as de outra natureza que sejam necessárias para
prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher e adotar as medidas administrativas apropriadas que venham ao
caso”.
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tenham  acesso  em  igualdade  de  condições  a  serviços  adequados  e  oportunos  de  saúde  e  à
informação necessária relacionada à maternidade e à saúde reprodutiva. Nesse sentido, considerou
que a intervenção cirúrgica de esterilização sem o consentimento da senhora I.V. não constituiu um
serviço adequado ou oportuno de saúde materna, senão que ela foi privada de forma continuada e
absoluta do exercício dos seus direitos reprodutivos, o qual violou o seu direito à integridade física e
psicológica, e lhe causou sentimentos de profunda angústia, impotência e frustração, exacerbados
pela falta de acesso à justiça. Adicionalmente, considerou que a existência de uma solicitação de
reversibilidade de ligadura de trompas por parte da vítima de uma esterilização forçada não é um
elemento  relevante  para  avaliar  a  violação  à  sua  integridade  pessoal  e/ou  aos  seus  direitos
reprodutivos. Da mesma forma considerou que uma intervenção cirúrgica ou tratamento médico
invasivo sem o consentimento da paciente constitui uma violação ao direito à integridade pessoal, o
qual, por sua vez, está relacionado a outros direitos da Convenção.

120. A representante aderiu aos fundamentos da Comissão.

121. O Estado considerou que, afirmar a não existência de consentimento é uma desproporção,
considerando que no procedimento cirúrgico, o médico responsável, em presença da equipe que o
acompanhava, resolveu consultar a senhora I.V. sobre a possibilidade de realizar a ligadura de
trompas, depois de ter observado o quadro clínico durante a cesárea; frente a essa consulta e
assessoria,  I.V.  teria  prestado  o  seu  consentimento  livre,  voluntário  e  espontâneo.  O  Estado
concluiu que a intervenção cirúrgica praticada a I.V. se caracterizou por ser de alto risco obstétrico,
motivo pelo qual o proceder do médico instrutor esteve exclusivamente destinado a proteger a sua
vida e integridade, pelo qual reduzir a obtenção do referido consentimento através de uma simples
formalidade  traduzida  em  um  formulário  de  aceitação,  frente  uma  situação  excepcional  de
emergência, implicava colocar em risco a iminência do tratamento cirúrgico.  O Estado assinalou
que a alegada violação à integridade pessoal da senhora I.V. em relação à sua condição de mulher,
pobre, peruana e refugiada na Bolívia e a suposta continuidade dessa violação, não tinham base no
caso concreto, uma vez que se tratou de uma esterilização realizada com o consentimento prévio e
livre, declarado por I.V., frente ao qual o Estado não pode assumir responsabilidade alguma. 

A.2 Argumentos sobre o direito de acesso à informação (artigo 13.1 da Convenção
Americana)

A.2.a Acesso à informação e consentimento informado

122. A Comissão considerou que o direito de acesso à informação e o consentimento informado
são instrumentos essenciais para a satisfação de outros direitos como a integridade pessoal,  a
autonomia, a saúde sexual e reprodutiva, o direito a decidir livremente sobre a maternidade e a
fundar  uma família,  bem como para  dar  um consentimento  livre  e  informado  sobre  qualquer
medida  que  pudesse  afetar  a  capacidade  reprodutiva,  os  quais,  por  sua  vez,  estão  inter-
relacionados.  Da mesma forma, estabeleceu que o direito de acesso à informação protege o direito
de uma paciente a receber prévia e oficiosamente por parte do Estado, informação relevante e
compreensível para que esteja em condições de tomar decisões livres e fundamentadas a respeito
de  aspectos  íntimos  da  sua  saúde,  corpo  e  personalidade,  e  exige  que  o  Estado  obtenha  tal
consentimento previamente a qualquer intervenção em matéria de saúde.  A Comissão observou
que, ao constituir a ligadura de trompas um método anticonceptivo permanente, os controles para
assegurar o consentimento livre e informado, deviam ser mais estritos. Nesse sentido, a Comissão
concluiu que: i) não havia registro de que a suposta vítima tenha recebido informação completa
sobre o seu estado de saúde e a natureza do diagnóstico clínico a partir do qual se recomendou o
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procedimento de ligadura de trompas,  nem que o pessoal obrigado tenha dado uma descrição
detalhada da natureza, riscos e consequências do procedimento; ii) a paciente também não teria
sido assessorada sobre os tratamentos alternativos para proteger a sua vida no caso de uma futura
gravidez, como o uso de métodos anticonceptivos com efeitos não permanentes; iii) não existia
uma situação de urgência médica que exigisse a ligadura de trompas para proteger a vida de I.V.
durante a sua intervenção cirúrgica e, pelo contrário, tratou-se de um procedimento eletivo que
podia ser realizado a qualquer momento, portanto nada justificava que a paciente não tenha obtido
informação oportuna e acessível sobre métodos anticonceptivos; e iv) a senhora I.V. não deveria
ser consultada a respeito da esterilização durante a cesárea, devido a que estava sob efeito de
anestesia epidural e razoavelmente em estado de stress cirúrgico, pelo qual o seu consentimento
não  pôde  ser  verdadeiramente  livre.  A  Comissão  afirmou  que,  mesmo  quando  I.V.  tivesse
recebido informação de forma verbal,  nos termos alegados  pelo  Estado,  tal  procedimento  não
cumpriu com os requisitos e com as condições necessárias para que pudesse ter prestado o seu
consentimento informado. Da mesma forma, indicou que não existia um risco atual e imediato para
a sua vida que excetuasse a outorga de consentimento expresso.

123. A  representante afirmou que se praticou uma esterilização  na  senhora I.V.  sem o seu
consentimento prévio, pleno, livre e informado, uma vez que nunca lhe comunicaram que seria
praticada  a  ligadura  de  trompas.  Informou que não  havia  registros  de  que  os  protocolos  em
matéria de consentimento e em matéria de ligadura de trompas tivessem sido cumpridos com
relação à suposta vítima e com base na legislação existente. A representante afirmou que I.V.
soube da intervenção cirúrgica um dia depois da sua realização, ou seja, em 2 de julho de 2000,
conforme demonstrava a “folha de evolução” assinada pelo médico residente, onde se comprovava
que a I.V. foi informada sobre a recente ligadura de trompas naquele dia, o qual, por sua vez,
desvirtuava  a  prova  utilizada  pelo  Estado  para  afirmar  o  consentimento  de  I.V.,  ou  seja,  os
depoimentos contraditórios  de alguns membros da equipe médica.  Além disso, afirmou que: i)
solicitar  o  consentimento  a  uma  mulher  para  a  realização  de  uma  ligadura  de  trompas  nas
circunstâncias  referidas era inadmissível,  mais  ainda quando se trata de um caso de urgência
médica; ii) a indicação médica não podia ser tomada como uma isenção do consentimento prévio,
pleno, livre e informado; e iii) era inadmissível considerar que o consentimento escrito era um
“simples  formalismo”,  quando  a  legislação  nacional  assim  o  exigia.  A  respeito  dos  padrões
internacionais  do consentimento  informado,  a representante  considerou que já  existiam e que
estavam vigentes na época dos fatos, e destacou que a Corte tinha a faculdade para considerar a
questão sob análise conforme a uma interpretação evolutiva da Convenção. 

124. O Estado afirmou que o procedimento de ligadura de trompas não se encontrava planejado
nem  pelos  profissionais  médicos  nem  por  I.V.,  uma  vez  que  a  intervenção  cirúrgica  foi
desenvolvida  durante  cesárea  à  luz  do  quadro  clínico  apresentado  devido  às  aderências
encontradas e ao tipo de corte que deveu ser realizado no útero.   Indicou que I.V. foi informada
sobre essas complicações, sobre os riscos que implicaria uma nova gravidez, sobre os benefícios da
ligadura e sobre as alternativas existentes, “no tempo razoável considerando as circunstâncias”, e
acrescentou que o procedimento de laqueadura bilateral foi realizado para proteger a saúde e a
vida da mãe no caso de existência de uma futura gravidez.  O Estado alegou que I.V. prestou o seu
consentimento verbal e que isso estava comprovado com os depoimentos da equipe médica, depois
do qual procuraram sem sucesso o seu esposo para formalizar a autorização verbal.   O Estado
acrescentou que: i) nada demonstrava que I.V. tivesse qualquer limitação cognitiva que impedisse
a compreensão, no momento da cirurgia não sofreu stress cirúrgico e a administração da anestesia
epidural  não  podia  causar  inibição  do  conhecimento,  estando  I.V.  em  pleno  uso  das  suas
capacidades intelectuais; ii) também não há indícios de que a informação dada à paciente tenha
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sido  confusa ou distorcida ou que existisse algum tipo de pressão por parte dos operadores de
saúde, portanto o consentimento verbal foi livremente declarado pela paciente ao compreender
que, com uma nova gravidez, a sua vida corria perigo,  e iii) devido às circunstâncias do caso, não
foi possível aplicar as regras do consentimento escrito, cuja ausência não implica carência  de
consentimento e, menos ainda, uma esterilização forçada.  Por isso, o Estado considerou que se
atuou sob o cumprimento dos parâmetros mínimos que configuram um processo de consentimento
informado. 

125. Por outra parte, desde a audiência pública do caso e nas suas alegações finais escritas, o
Estado  destacou  que,  embora  era  respeitável  que  a  Corte  incorporasse  os  elementos  do
consentimento  prévio,  livre  e  informado na interpretação das  disposições  da  Convenção,  seria
juridicamente incorreto aplicar retroativamente elementos que não apenas não existiam no direito
internacional  no  momento  dos  fatos,  senão  cujo  completo  desenvolvimento  provém  de
instrumentos não vinculantes para o Estado.  Da mesma forma afirmou que o consentimento de
I.V. foi obtido conforme os padrões vigentes na época, os quais não exigiam, por exemplo, que
este fosse dado por escrito ou que o pessoal de saúde informasse sobre métodos alternativos à
paciente.   Destacou que, inclusive conforme o documento “Esterilização feminina:  Guia para a
prestação de serviços” da OMS de 1993, o padrão do ano 2000 era que o médico, em casos como o
de I.V.,  podia realizar a esterilização mesmo sem o consentimento da paciente, mas de forma
excepcional, quando a esterilização era uma indicação médica e frente ao critério razoável e não
arbitrário  da  existência  de  uma  elevada  probabilidade  de  que  uma  nova  gravidez  teria
consequências  mortais.   O Estado argumentou que, apesar de que os padrões autorizassem o
médico a realizar uma esterilização sem o consentimento de I.V., este o solicitou de forma prévia,
livre e informada. O Estado alegou que atualmente conta com vários documentos, entre eles, o
“Protocolo de obtenção do consentimento informado” de 2008, que adotou os padrões do direito
internacional na matéria, conforme a sua evolução através dos anos.

A.2.b O direito a conhecer a verdade

126. A representante afirmou que as afirmações do Estado, que pretendem mostrar que I.V. foi
consultada durante o transoperatório e que em julho do ano 2000 não era necessário obter o
consentimento  prévio,  escrito,  livre  e  informado de uma paciente  que seria  submetida  a uma
ligadura  de  trompas,  são  equivocadas.  consequentemente,  a  representante  concluiu  que  tais
afirmações “carecem de exatidão, por dizer pouco [e nã]o se ajustam à verdade, nem ao ‘direito à
verdade’ do qual é titular I.V.”. A representante afirmou que I.V. Está buscando que a atividade
jurisdicional da Corte permita que se saiba toda a verdade, completa e pública sobre os fatos e as
circunstâncias específicas do acontecido em 1 de julho de 2000.

127. A Comissão e o Estado não fizeram referência expressa a esse ponto.

A.3 Argumentos  sobre  os  direitos  à  dignidade,  à  vida  privada  e  familiar,  e  a
fundar uma família (artigos 11.1, 11.2 e 17.2 da Convenção Americana)

128. A  Comissão informou que a esterilização de I.V. foi realizada de forma arbitrária e sem o
consentimento informado, apesar de que não existia um risco imediato para a sua vida ou a sua
saúde, o qual seria efetivo apenas em caso de gravidez futura, o qual poderia ser evitado mediante
medidas menos restritivas, como o uso de métodos anticonceptivos com efeitos não permanentes.
A  Comissão  alegou  que  a  esterilização  sem  consentimento  produziu  a  perda  permanente  da
capacidade reprodutiva de I.V. e, consequentemente, afetou o seu direito à autonomia reprodutiva,
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o qual compreende a livre e autônoma decisão sobre o número de filhos e o intervalo entre os
nascimentos, o qual, por sua vez, forma parte da esfera mais íntima da vida privada e familiar,
conforme o artigo 11.2 da Convenção. Da mesma forma, para a Comissão, a esterilização sem
consentimento violou o direito de I.V. a ter a possibilidade de procriar, decisão que está protegida
pelo direito a formar uma família, reconhecido no artigo 17.2 da Convenção. A Comissão não fez
referência expressa ao direito de proteção da dignidade da senhora I.V.

129. A representante concordou  com os  fundamentos  de  direito  e  conclusões  a  respeito  da
violação dos artigos 11.2 e 17.2 da Convenção Americana, desenvolvidos pela Comissão e destacou
que, a partir de 1 de julho de 2000, a senhora I.V. nunca mais pôde decidir, nem sozinha nem com
o seu companheiro, sobre a possibilidade de tornar a ficar grávida e que as violações a tais direitos
se configuraram apesar de que I.V. já tinha filhos e uma família constituída. Da mesma forma,
acrescentou que o fato de que a autorização para a cesárea fosse assinada pelo companheiro de
I.V. e não por ela, apesar de ter tido a possibilidade de fazê-lo durante as cinco horas que esperou
antes de entrar à sala de cirurgia, implica uma violação ao seu direito à vida privada e da sua
autonomia de decisão a respeito dos seus direitos reprodutivos. 

130. Além  disso,  a  representante  destacou  que,  embora  a  Comissão  tenha  se  limitado  a
estabelecer uma violação ao artigo 11.2 da Convenção Americana,  também houve violação ao
artigo 11.1 da mesma, no entendimento de que o Estado não reconheceu a dignidade de I.V.
devido a que, principalmente: i) mesmo quando estava vigente a Norma Boliviana de Saúde MSPS-
98, I.V. foi submetida sem consultas a um procedimento altamente invasivo e irreversível, como se
a sua decisão “não importasse ou não valesse de nada”; ii) o fato de que a equipe médica tentasse
obter o consentimento escrito do companheiro de I.V.,  quando I.V. estava na sala de cirurgia
também constituiu  uma  “ofensa  gravíssima  à  dignidade  de  [I.V.]”,  já  que  a  decisão  sobre  a
ligadura de trompas cabia única e exclusivamente a ela, com base na sua autonomia reprodutiva;
iii) no dia seguinte à operação, um médico comunicou a I.V. com total simpleza e indolência que
tinha sido esterilizada; iv) no trâmite perante a Comissão, o Estado afirmou que I.V. não tinha
demonstrado a intenção de solicitar a reversibilidade da laqueadura bilateral, e v) no âmbito das
investigações  e  processos  internos,  os  quais  teve  que  levar  adiante  ou  neles  participar,
experimentou a revitimização em cada oportunidade e o encobrimento corporativo que assumiram
os médicos em relação aos seus colegas.

131. O Estado afirmou que a senhora I.V., mediante um “processo de razoabilidade e ponderação
dos seus direitos à vida vs. Reprodução, assessorada adequadamente, resolveu proteger a sua vida
frente ao risco iminente de uma possível  gravidez,  dando o seu consentimento  para que fosse
realizada a laqueadura bilateral,  decisão autônoma na qual o Estado não interveio”. Por isso, o
Estado considerou que o consentimento prévio, livre e voluntário de I.V. implicou que a ligadura de
trompas foi consentida, portanto o Estado não interferiu no âmbito privado das suas decisões nem
realizou ingerência arbitrárias ou abusivas na sua vida privada nem a respeito do seu direito a
formar uma família. Da mesma forma, o Estado afirmou que não existia um nexo causal entre a
intervenção praticada e a decisão de formar uma família, uma vez que naquela data, I.V. contava
com  uma  família  constituída.  O  Estado  alegou  que  os  argumentos  da  representante  eram
contraditórios, já que contrapunha o direito do homem e da mulher em conceber uma família, cuja
decisão devia ser abordada por ambos, com o direito que permite o controle e a autonomia absoluta
sobre o corpo da mulher. O Estado não fez referência expressa ao direito de proteção da dignidade
da senhora I.V.
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A.4 Argumentos sobre o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica (artigo
3 da Convenção Americana)

132. A representante argumentou que o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica era
autônomo  e  não  se  violava  apenas  em  casos  de  desaparecimento  forçado.  A  representante
considerou que a equipe médica resolveu de forma unilateral realizar no órgão reprodutor de I.V.
uma  ligadura  de  trompas,  sem  que  esta  fosse  consultada  sobre  se  consentia  o  referido
procedimento. Alegou que I.V. tinha o direito a que a equipe médica a reconhecesse como sujeito
de direitos, mas que isso não ocorreu, pois  não reconheceu que frente a ela houvesse uma mulher
com direito a decidir autonomamente sobre a sua vida privada, sobre a sua humanidade, sobre a
sua  integridade  física  e  emocional,  e  sobre  os  seus  direitos  reprodutivos.   A  representante
acrescentou que, embora se adotasse a posição exposta pelo Estado sobre a aceitação verbal por
parte de I.V. da intervenção cirúrgica, esta aconteceu em um momento no qual I.V., sob o controle
absoluto dos médicos, e frente a circunstâncias de stress e vulnerabilidade na sala de cirurgia, não
contava com a capacidade cognitiva para entender plenamente o que estava acontecendo, ou seja,
que  a  sua  capacidade  de  intervir  livremente  estava  anulada,  sendo  essa  capacidade  um  dos
elementos essenciais da personalidade jurídica, pelo qual, esse consentimento estaria viciado. 

133. O Estado alegou que “no caso  concreto, I.V. não foi anulada como sujeito de direitos e
obrigações, já que teve a possibilidade de exercê-los a todo o momento perante instâncias públicas
(hospitais no exercício do seu direito à saúde) e jurisdicionais, a fim de denunciar o cometimento
de supostos delitos” e considerou que não cabia entrar na análise “a respeito [de] uma suposta
violação  do  direito  à  personalidade  jurídica  de  I.V.,  como  se  os  fatos  configurassem  um
desaparecimento forçado”.

134. A Comissão não se pronunciou expressamente sobre esse direito.

A.5  Argumentos  sobre  a  proibição  de  discriminação  em  relação  à  alegada
esterilização  não  consentida  (artigo  1.1  da  Convenção  Americana  em  relação  aos
artigos 5.1, 11.1, 11.2, 13.1 e 17.2 da mesma).

135. A Comissão alegou que I.V. foi vítima de uma esterilização sem o seu consentimento em um
estabelecimento  de  saúde  pública  e,  como consequência,  perdeu de  forma permanente  a  sua
capacidade de procriar e padeceu sequelas psicológicas, ao qual se soma “a humilhação à qual foi
submetida ao ser vítima de uma intervenção cirúrgica no seu próprio corpo na qual não se levou
em consideração a sua opinião, interesses e necessidades, violando a sua autonomia reprodutiva”.
Informou que existe consenso internacional em que a esterilização sem consentimento constitui
uma forma de violência contra as mulheres, na qual são afetados uma série de direitos humanos.
Acrescentou que, no âmbito da saúde materna, a Comissão “considerou que os Estados têm o
dever de adotar medidas positivas para garantir a acessibilidade, disponibilidade, aceitabilidade e
qualidade dos serviços de saúde materna, como parte das suas obrigações decorrentes do princípio
de igualdade e não discriminação”.

136. A Comissão lembrou que “reconheceu que determinados grupos de mulheres, como no caso
de I.V., mulher migrante e com poucos recursos econômicos, sofrem discriminação ao longo da sua
vida com base em mais de um fator combinado com o seu gênero, o qual aumenta o risco de sofrer
atos de violência e outras violações dos seus direitos humanos”. A Comissão considerou que “o
presente caso é um exemplo das múltiplas formas de discriminação que afetam o gozo e exercício
de direitos humanos por parte de alguns grupos de mulheres, como I.V., com base na intersecção
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de diversos fatores como o seu gênero, condição de migrante e posição econômica”. Nesse sentido,
afirmou  que  “as  mulheres  migrantes  de  parcos  recursos  econômicos  estão  em  uma  especial
situação de vulnerabilidade ao se ver, com frequência, forçadas a frequentar serviços públicos de
saúde que não estão capacitados para satisfazer as suas necessidades, devido às limitadas opções
de cuidado disponíveis para elas”.

137. Da mesma forma, a Comissão afirmou que existem indícios de que a intervenção da equipe
médica  que  realizou  a  cirurgia  em  I.V.  foi  influenciada  por  estereótipos  de  gênero  sobre  a
incapacidade das mulheres para decidir de forma autônoma a respeito da sua própria reprodução.
Nesse sentido, considerou que a decisão médica de praticar uma esterilização sem contar com o
consentimento informado de I.V. reflete uma concepção de que o pessoal médico tem faculdades
para tomar melhores decisões que a própria afetada sobre o controle da sua reprodução. Para a
Comissão, “a presença desta classe de estereótipos de gênero nos funcionários da saúde tem um
impacto diferente sobre as mulheres e deriva em seu tratamento discriminatório nos serviços de
saúde e especialmente na prestação de serviços de saúde sexual e reprodutiva”. Nesse sentido, a
Comissão lembrou que os estereótipos de gênero persistentes no setor de saúde funcionam como
uma barreira para as mulheres no acesso a serviços de saúde materna, o qual configura também
uma situação de discriminação no acesso das mulheres à saúde. 

138. A Comissão concluiu que a falta de consentimento informado derivou em que a senhora I.V.
não recebesse serviços adequados da saúde materna a respeito da sua capacidade reprodutiva,
limitando dessa forma a sua livre escolha e a sua autonomia na esfera própria das mulheres.
Consequentemente, a Comissão alegou que a esterilização não consentida de I.V. constituiu uma
forma de discriminação contra ela na garantia do seu direito à integridade pessoal, à luz do artigo
5.1 da Convenção Americana, bem como do seu direito à vida privada e familiar e a constituir uma
família sob os artigos 11 e 17 da Convenção Americana.

139. A representante  alegou que  houve discriminação  no caso da esterilização  forçada não
apenas  em relação  aos  artigos  5.1,  11.2  e  17.2  da  Convenção  Americana,  senão  também a
respeito do artigo 13.1 desse texto. Nessa linha, alegou que o direito a receber informação (artigo
13 da Convenção Americana) foi violado por motivos discriminatórios e, por outro lado, ampliou a
fundamentação sobre os fatores de discriminação que teriam motivado a violação aos direitos de
I.V. Em especial, afirmou que “a esterilização forçada é um fenômeno discriminatório que afeta às
mulheres, como na espécie afetou a I.V. pelo fato de ser mulher”. Além disso, argumentou que I.V.
foi atendida no Hospital da Mulher, sob o perfil de ser pobre ou ter pouca instrução, ao qual teria
se somado a sua origem nacional, a qual, segundo a representante, teria despertado sentimentos e
atitudes  de  xenofobia  e  discriminação.  Finalmente,  indicou  que  além de  “mulher”,  “pobre”  e
“peruana”, I.V. era e é refugiada na Bolívia e, como tal, também teria sido vítima de discriminação.
Em suma, concluiu que a senhora I.V. Sofreu no Hospital da Mulher múltipla discriminação.

140. O Estado alegou que  “jamais  houve  discriminação  com base  em gênero  a  respeito  dos
direitos reprodutivos de I.V.”, e advertiu que “não existe prova alguma que demonstre que I.V.
Esteve sujeita a tratamentos discriminatórios de iure ou de fato por parte do Estado a respeito dos
direitos  consagrados  nos  artigos  11.2  e  17.2  da  Convenção”.  Com relação  à  inexistência  de
discriminação de iure, destacou que a normativa boliviana a respeito da prestação dos serviços de
saúde não é excludente, nem existe discriminação alguma ou critérios de distinção na normativa
referente à escolha e consentimento informado (Norma de Saúde MSPS 4-98), nem nos protocolos
cirúrgicos aplicados neste caso em concreto.   Por conseguinte, afirmou que “não existe disposição
alguma em matéria de saúde reprodutiva que por razões de discriminação limite o exercício dos
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direitos reprodutivos das mulheres”. Da mesma forma, o Estado alegou a inexistência  de uma
discriminação  de  facto,  uma  vez  que  “as  intervenções  dos  funcionários  médicos  foram
desempenhadas  de forma profissional e sem distinção alguma em prejuízo de I.V.”. Afirmou que
as intervenções,  como a realização de cesárea  em pré-cautela  da sua vida  e  do bebê,  foram
realizadas em conformidade com as necessidades da paciente.  Portanto, ao seu critério, não existe
registro algum que demonstre que existiram as múltiplas formas de discriminação alegadas, em
decorrência da sua condição de mulher, migrante e de ter poucos recursos econômicos, pois foram
dadas  todas  as  possibilidades  de  acesso  aos  serviços  de  saúde,  bem  como  aos  respectivos
controles pré-natais de saúde materna.

141. Com relação à suposta existência de um padrão sistemático de esterilização forçada, o Estado
afirmou que a ligadura de trompas “de forma alguma pode ser catalogada como uma prática de
esterilização forçada com base em critérios discriminatórios, pretendendo atribuir ao Estado uma
condição de violador dos direitos humanos; como se o seu modo de agir estivesse destinado a
limitar  de  forma  arbitrária  a  liberdade  reprodutiva  das  mulheres  através  de  uma  política
governamental massiva, obrigatória e sistemática de controle da natalidade, argumentos que [...]
recus[ou] por ser totalmente alheio à realidade”. Da mesma forma, afirmou que o presente caso
“não pode ser comparado, em absoluto, aos atos de esterilização forçada [realizados em outros
países],  que  sob  o  pretexto  de  uma política  de  controle  da  pobreza,  arrebatou  o  direito  das
mulheres de decidir  se e quantos filhos ter,  afetando dessa forma a comunidades indígenas e
marginalizadas do país [...]”. 

142. Por  último,  o  Estado  rejeitou  os  fatos  alegados  no  presente  caso,  porque  não  estão
adequados ao estabelecido nos artigos 17.2 e 11.2, em relação ao artigo 1.1 da Convenção, uma
vez que “a suposta afecção da vida familiar de I.V. não foi fruto de uma ação ou omissão específica
do Estado com esse propósito, senão de uma decisão livre, voluntária e racional de não conceber
mais filhos”,  pelo qual  o Estado solicitou à Corte que declarasse que o Estado não violou tais
disposições. 

A.6 Argumentos sobre o direito da mulher a uma vida livre de violência (artigo 7
da Convenção de Belém do Pará)

143. A Comissão considerou que a esterilização não consentida também violou o direito de I.V. de
viver livre de toda forma de violência contrariando o artigo 7 da Convenção de Belém do Pará.
Nesse sentido, a Comissão afirmou que “a prática de uma esterilização não consentida causa dor e
sofrimento às afetadas e constitui uma forma de violência, com sequelas físicas e psicológicas de
caráter  continuado  na  saúde  reprodutiva  das  mulheres  afetadas”.  Destacou  que  isso  foi
expressamente  reconhecido  na  legislação  de  alguns  países  latino-americanos,  tais  como  a
Argentina e a Venezuela,  que classificam a esterilização forçada como uma forma de violência
obstétrica ou como uma forma de violência  autônoma. Neste caso, a Comissão afirmou que a
esterilização de I.V. levou a que esta se visse impedida de forma permanente de exercer a sua
autonomia reprodutiva para decidir de forma livre e responsável o número e o intervalo dos seus
filhos, bem como os métodos facilitadores desse direito. Assim sendo, a Comissão concluiu que o
Estado, neste assunto, violou o dever de se abster de qualquer prática ou ação de violência contra
as mulheres contrariando as obrigações consagradas no artigo 7 da Convenção de Belém do Pará.

144. A  representante concordou  com os  fundamentos  de  direito  e  conclusões  expostos  pela
Comissão em seu Relatório de Mérito, relativo à violação do artigo 7 (a, b, c, f e g) da Convenção
de Belém do Pará.
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145. O Estado rejeitou as alegações da Comissão a respeito de que a suposta esterilização sem
consentimento constitui para I.V. uma forma de violência e interferência na sua vida privada e
familiar, “uma vez que I.V. prestou o seu consentimento de forma livre e voluntária, assessorada
adequadamente sobre os riscos e benefícios do procedimento, tendo sido realizada a laqueadura
bilateral de forma profilática e observando a proteção da sua vida”. Da mesma forma, alegou que o
artigo 7 da Convenção de Belém do Pará não foi violado por parte do Estado, uma vez que as suas
instituições públicas não exerceram violência alguma contra I.V. nem na tomada de decisões na
sua vida  privada nem no âmbito  da  sua intimidade.  Consequentemente,  o  Estado  afirmou ter
cumprido com as suas obrigações previstas no artigo 7 da Convenção de Belém do Pará.

146. No que se refere ao dever de se abster de qualquer ação ou prática de violência contra a
mulher e zelar por que as autoridades, os seus funcionários, pessoas e agentes e instituições se
comportem em conformidade com essa obrigação, o Estado afirmou que na intervenção cirúrgica,
“foi I.V. quem assessorada adequadamente sobre os riscos e benefícios do procedimento, deu o
seu consentimento para a realização da laqueadura bilateral”, e que “[o] pessoal médico realizou o
procedimento  de  ligadura  em  estrito  apego  à  lex  artis da  profissão  médica,  proporcionando
informação sobre o procedimento, realizando a intervenção de forma profilática e prestando os
serviços de atenção médica em conformidade com as necessidades da paciente”.    Além disso, o
Estado  argumentou que não forneceu nem consentiu  qualquer  prática  de violência  contra I.V.
Finalmente,  o  Estado  destacou  que,  no  momento  dos  fatos,  contava  na  sua  normativa  com
disposições  que  protegiam  a  mulher,  bem  como  medidas  que  regulavam  a  atuação  dos
profissionais chamados a conhecer os procedimentos anticonceptivos cirúrgicos. Acrescentou que,
“embora na data em que foi  realizada a intervenção cirúrgica em I.V.  existiam os formulários
correspondentes para a outorga de consentimento informado, este não pôde ser empregado uma
vez que a decisão foi tomada pela paciente n[a] sala de cirurgia perante a sugestão do melhor
critério médico para a saúde”.

B. Considerações da Corte

147. A controvérsia central do presente caso consiste em determinar se a ligadura de trompas de
Falópio realizada à senhora I.V. em 1 de julho de 2000 na Bolívia por um funcionário público em
um hospital  estatal  foi  contrária  às  obrigações  internacionais  do  Estado.  O  aspecto  central  a
esclarecer  é,  pois,  se  esse  procedimento  foi  realizado  obtendo o consentimento  informado  da
paciente, sob os parâmetros estabelecidos no direito internacional para esse tipo de atos médicos
no  momento  dos  fatos.  No  caso  de  ser  determinado  que  o  consentimento  não  foi  obtido
adequadamente,  existe  uma  disputa  adicional  entre  as  partes  sobre  como o  Tribunal  deveria
catalogar  os  fatos  do  presente  caso.  Ou  seja,  sobre  a  classificação  jurídica  que  deveria  ser
designada à conduta. Considerando o que antecede, e a fim de determinar se foi considerada a
responsabilidade  internacional  do  Estado,  a  Corte  considera  pertinente  proceder,  em primeiro
lugar, a dotar de conteúdo a abrangência dos direitos estabelecidos na Convenção Americana que
foram alegados no presente caso e que são aplicáveis em relação ao âmbito da saúde sexual e
reprodutiva. A seguir, a Corte interpretará a abrangência  da regra do consentimento informado e
determinará os parâmetros sob os quais analisará os fatos do presente caso. A seguir, a Corte fará
as determinações correspondentes considerando a controvérsia fática existente sobre se foi obtido
ou não o consentimento durante o ato operatório e, conforme o caso, de que forma este foi obtido.
Finalmente, a Corte fará as determinações correspondentes sobre a responsabilidade internacional
do Estado.
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B.1 Abrangência dos direitos estabelecidos na Convenção Americana no presente
caso

148. Nesse bloco, a Corte interpretará a Convenção Americana a fim de determinar a abrangência
dos direitos à integridade pessoal, à liberdade pessoal, à dignidade, à vida privada e familiar, a
fundar uma família e de acesso à informação, no que for relevante para resolver a controvérsia
debatida no presente caso. 

149. A Corte observa que o artigo 11 da Convenção Americana protege um dos valores mais
fundamentais da pessoa humana, entendida como ser racional, ou seja, o reconhecimento da sua
dignidade. De fato, o inciso primeiro desse artigo contém uma cláusula universal de proteção da
dignidade, cujo embasamento está sustentado tanto no princípio da autonomia da pessoa quanto
na ideia de que todos os indivíduos devem ser tratados como iguais, como seres em si mesmos
conforme as suas intenções, vontade e próprias decisões de vida. Por sua parte, o inciso segundo
estabelece  a inviolabilidade  da  vida  privada  e  familiar,  entre  outras  esferas  protegidas.  Nesse
âmbito da vida privada das pessoas, a Corte afirmou que se caracteriza por ser um espaço de
liberdade  isento  e  imune  às  ingerência  abusivos  ou  arbitrárias  por  parte  de  terceiros  ou  da

autoridade pública 165
.

150. Agora, um aspecto central do reconhecimento da dignidade constitui a possibilidade de todo
ser humano de se autodeterminar e escolher livremente as opções e circunstâncias que dão sentido

à sua existência, conforme as suas próprias opções e convicções
166

. Nesse âmbito, desempenha
um papel fundamental o princípio da autonomia da pessoa, o qual proíbe toda atuação pública que
procure a instrumentalização do indivíduo, ou seja, que a transforme em um meio para fins alheios
às eleições sobre a sua própria vida, o seu corpo e o desenvolvimento pleno da sua personalidade,
dentro dos limites que a Convenção impõe167.

151. Nesse  sentido,  a  Corte  interpretou  amplamente  o  artigo  7  da  Convenção  Americana  ao
afirmar que este inclui um conceito de liberdade em um sentido extenso como a capacidade de
fazer e de não fazer tudo o que estiver licitamente permitido.  Em outras palavras, constitui o
direito de toda pessoa a organizar, com arranjo à lei, a sua vida individual e social conforme as
suas  próprias  opções  e  convicções.  A  liberdade,  assim definida,  é  um direito  humano  básico,
próprio dos atributos da pessoa, que se projeta em toda a Convenção Americana168. Apesar de que
nem  a  Comissão  nem  a  representante  alegaram  expressamente  a  violação  do  artigo  7  da

165  Cfr. Caso dos Massacres de Ituango Vs. Colômbia, supra, par. 194, e  Caso Comunidade Camponesa de Santa
Bárbara Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1 de setembro de 2015. Série C No.
299, par. 200.

166  Cfr. Caso Atala Riffo e Meninas Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de fevereiro de 2012. Série
C No. 239, par. 136, e Caso Flor Freire Vs. Equador, supra, par. 103.

167 O artigo 32 da Convenção Americana, intitulado “Correlação entre Deveres e Direitos”, estabelece que:

1. Toda pessoa tem deveres para com a família, a comunidade e a humanidade.

2. Os direitos de cada pessoa estão limitados pelos direitos dos demais, pela segurança de todos e pelas justas
exigências  do bem comum, em uma sociedade democrática.

168  Cfr.  Caso Chaparro Álvarez e Lapo Íñiguez Vs.  Equador.  Exceções Preliminares,  Mérito,  Reparações e Custas.
Sentença de 21 de novembro de 2007. Série C No. 170, par. 52, e Caso Artavia Murillo e outros (“Fecundação in vitro”) Vs.
Costa Rica. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 28 de novembro de 2012. Série C No. 257,
par. 142.
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Convenção no presente caso, isso não impede que seja aplicado por esta Corte em virtude de um
princípio  geral  de  Direito,  iura  novit  curia,  do  qual  se  valeu  reiteradamente  a  jurisprudência
internacional  no  sentido  de  que  o  juiz  possui  a  faculdade,  e  inclusive  o  dever,  de  aplicar  as
disposições  jurídicas  pertinentes  em uma  causa,  mesmo  quando  as  partes  não  as  invoquem
expressamente169.

152. Além disso, o Tribunal precisou que a proteção do direito à vida privada não se limita ao
direito à privacidade, pois envolve uma série de fatores relacionados à dignidade do indivíduo,
incluindo,  por  exemplo,  a  capacidade  para  desenvolver  a  própria  personalidade  e  aspirações,
determinar a sua própria identidade e definir as suas próprias relações pessoais. O conceito de vida
privada envolvia aspectos de identidade física e social, incluindo o direito à autonomia pessoal,
desenvolvendo pessoal e o direito a estabelecer e desenvolver relações com outros seres humanos

e com o mundo exterior
170

. A efetividade do exercício do direito à vida privada é decisiva para a
possibilidade de exercer a autonomia pessoal sobre o futuro curso de eventos relevantes para a

qualidade de vida da pessoa
171

.  A vida privada inclui  a forma em que o indivíduo se vê a si

mesmos e como decide se projetar aos demais
172

, e é uma condição indispensável para o livre
desenvolvimento da personalidade. Além disso, a Corte vem afirmando que as escolhas e decisões
em relação à maternidade formam parte essencial do livre desenvolvimento da personalidade das

mulheres
173

. Consequentemente, a decisão de ser ou não ser mãe ou pai pertence à esfera das

decisões autônomas dos indivíduos a respeito da sua vida privada e familiar
174

.

153. Nesse sentido, a Corte reitera que o artigo 11.2 da Convenção Americana está estreitamente

relacionado com o direito reconhecido no artigo 17 da mesma
175

, que reconhece o papel central
da família e da vida familiar na existência de uma pessoa na sociedade em geral176. Em especial, o
artigo 17.2 da Convenção Americana protege o direito a fundar uma família, o qual inclui como
competente a possibilidade de procriar177.

169  Cfr.  Caso  Velásquez  Rodríguez  Vs.  Honduras.  Mérito,  supra,  par.  163,  e  Caso  Pueblos  Kaliña  e  Lokono  Vs.
Suriname. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 25 de novembro de 2015. Série C No. 309, par. 259.

170  Cfr. Caso Fernández Ortega e outros Vs. México. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 30
de agosto de 2010. Série C No. 215, par. 129, e Caso Artavia Murillo e outros (“Fecundação in vitro”) Vs. Costa Rica, supra,
par. 143.

171  Cfr. Caso Artavia Murillo e outros (“Fecundação in vitro”) Vs. Costa Rica, supra, par. 143.

172  Cfr. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 31 de
agosto de 2010. Série C No. 216, par. 119, e Caso Artavia Murillo e outros (“Fecundação in vitro”) Vs. Costa Rica, supra ,
par. 143.

173  Cfr., mutatis mutandi, Caso Gelman Vs. Uruguai. Mérito e Reparações. Sentença de 24 de fevereiro de 2011. Série
C No. 221, par. 97, e Caso Artavia Murillo e outros (“Fecundação in vitro”) Vs. Costa Rica, supra, par. 143.

174  Cfr. Caso Artavia Murillo e outros (“Fecundação in vitro”) Vs. Costa Rica, supra, par. 143.

175  Cfr. Caso Atala Riffo e Meninas Vs. Chile, supra, par. 169.

176  Cfr. Caso Artavia Murillo e outros (“Fecundação in vitro”) Vs. Costa Rica, supra, par. 145.

177  Cfr. Caso Artavia Murillo e outros (“Fecundação in vitro”) Vs. Costa Rica, supra,  par. 145, citando Comitê de
Direitos Humanos, Observação Geral No. 19, A família, 27 de julho de 1990, par. 5 [“O direito a fundar uma família implica,
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154. Além disso, a Corte vem destacando a intrínseca vinculação entre os direitos à vida privada e

à integridade pessoal com a saúde humana
178

, e que a falta de atenção médica adequada pode

levar  a  violação  do  artigo  5.1  da  Convenção
179

.  A  Corte  assinalou  que,  aos  efeitos  de  dar
cumprimento à obrigação de garantir o direito à integridade pessoal e no marco da saúde,  os
Estados devem estabelecer um marco normativo adequado que regule a prestação de serviços de
saúde, estabelecendo padrões de qualidade para as instituições públicas e privadas, que permita
prevenir qualquer ameaça de vulneração à integridade pessoal nas referidas prestações. Da mesma
forma, o Estado deve prever mecanismos de supervisão e fiscalização estatal das instituições de
saúde,  bem como  procedimentos  de  tutela  administrativa  e  judicial  para  o  prejudicado,  cuja
efetividade dependerá, em definitiva, da colocação em prática que a administração competente

realize ao respeito
180

.

155. A saúde, como parte integrante do direito à integridade pessoal, não apenas envolve o acesso
a serviços de atendimento à saúde no qual as pessoas tenham oportunidades iguais para gozar do
mais elevado nível possível de saúde, mas também a liberdade de cada indivíduo de controlar a
sua saúde e o seu corpo e o direito a não sofrer ingerências, tais como não ser submetido a
torturas nem a tratamentos e experiências médicas não consentidas181. Desse modo, a existência
de uma conexão entre o consentimento informado com a autonomia pessoal e a liberdade de tomar
decisões sobre o próprio corpo e a saúde exige, por um lado, que o Estado assegure e respeite
decisões e escolhas feitas de forma livre e responsável e, por outro, que se garanta o acesso à
informação relevante para que as pessoas estejam em condições de tomar decisões informadas
sobre o curso de ação relativo a seu corpo e saúde de acordo com seu próprio plano de existência.
Em  matéria  de  saúde,  o  fornecimento  de  informação  oportuna,  completa,  compreensível  e
fidedigna,  deve ser  realizado de ofício,  uma vez que este  é  imprescindível  para a tomada de

decisões informadas nesse âmbito
182

.

156. Nesse sentido, conforme a Corte reconheceu que o artigo 13 da Convenção Americana inclui

o direito a buscar, receber e difundir informações e ideias de toda índole
183

, o que protege o

em princípio, a possibilidade de procriar e de viver juntos”].

178  Cfr. Caso Albán Cornejo e outros. Vs. Equador. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 22 de novembro de
2007. Série C No. 171, par. 117;  Caso Suárez Peralta Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença  de  21 de  maio  de  2013.  Série  C  No.  261,  par.  130;  Caso  Gonzales  Lluy  e  outros  Vs.  Equador.  Exceções
Preliminares,  Mérito,  Reparações e Custas. Sentença de 1 de setembro de 2015. Série  C No. 298, par.  171, e  Caso
Chinchilla Sandoval Vs. Guatemala, supra, par. 170.

179  Cfr. Caso Tibi Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.  Sentença de 7 de setembro de
2004. Série C No. 114, par. 157, e Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador, supra, par. 171.

180  Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 4 de julho de 2006. Série C No. 149,
par. 89 e 99, e Caso Suárez Peralta Vs. Equador, supra, par. 132.

181  Cfr.  ONU, Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,  Observação Geral No. 14,  O gozo do mais alto
padrão possível de saúde, E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, par. 8.

182  Cfr., mutatis mutandi, Caso Furlan e Familiares Vs. Argentina, supra, par. 294.

183  Cfr. Caso “A Última Tentação de Cristo” (Olmedo Bustos e outros) Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença
de 5 de fevereiro de 2001. Série C No. 73, par. 64, e Caso Pueblos Kaliña e Lokono Vs. Suriname, supra, par. 261.



53

direito de acesso à informação, incluindo informação relacionada com a saúde das pessoas
184

. O
direito  das  pessoas  a  obter  informação  está  complementado  com  uma  correlativa  obrigação
positiva  do Estado de fornecê-la,  de forma tal  que a pessoa possa ter  acesso a conhecê-la  e

valorizá-la
185

.  Nesse  sentido,  o  pessoal  de  saúde  não  deve  esperar  que  o  paciente  solicite
informação ou faça perguntas sobre a sua saúde para que ela lhe seja fornecida. A obrigação do
Estado de fornecer informação de ofício,  conhecida como a “obrigação de transparência ativa”,
impõe o dever aos Estados de fornecer a informação que seja necessária para que as pessoas
possam exercer outros direitos, o qual é especialmente relevante em matéria de atendimento à
saúde, já que isso contribui para a acessibilidade aos serviços de saúde e a que as pessoas possam
tomar decisões livres, bem informadas, de forma plena.  Consequentemente, o direito de acesso à
informação  adquire  um  caráter  instrumental  para  obter  a  satisfação  de  outros  direitos  da
Convenção186.

157. A  saúde  sexual  e  reprodutiva187 constitui  certamente  uma  expressão  da  saúde  que  tem
especiais implicações para as mulheres devido à sua capacidade biológica de gravidez e parto.  Por
uma parte, relaciona-se com a autonomia e a liberdade reprodutiva no que se refere ao direito a
tomar  decisões  autônomas  sobre  o  seu  projeto  de  vida,  o  seu  corpo  e  a  saúde  sexual  e
reprodutiva, livre de toda violência, coação e discriminação188. Por outro lado, refere-se ao acesso
tanto a serviços de saúde reprodutiva  quanto  à informação,  à  educação e aos meios que lhe
permitam exercer o seu direito a resolver de forma livre e responsável o número de filhos que
desejam ter a o intervalo de nascimentos189.  A Corte considerou que “a falta de respaldos legais
para tomar em consideração a saúde reprodutiva pode levar a um prejuízo grave à autonomia e à
liberdade reprodutiva”190.

184  Cfr. Caso Claude Reyes e outros Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 19 de setembro de 2006.
Série C No. 151, par. 77, e Caso Furlan e Familiares Vs. Argentina, supra, par. 294. Ver também, ONU, Comitê de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, Observação Geral No. 14, O gozo do mais alto padrão possível de saúde, 11 de agosto de
2000, par. 12.

185  Cfr. Caso Claude Reyes e outros Vs. Chile, supra, par. 77.

186  Cfr. CIDH, Relatório  sobre o Acesso à Informação em Matéria Reprodutiva desde uma perspectiva  de direitos
humanos, 22 de novembro de 2011, par. 25 a 26.

187  A Corte adotou o conceito de saúde reprodutiva formulado pelo Programa de Ação da Conferência Internacional
sobre a População e o Desenvolvimento realizada no Cairo em 1994, como “um estado geral de bem-estar físico, mental e
social, e não de simples ausência de doenças ou enfermidades, em todos os aspectos relacionados ao sistema reprodutivo e
as suas funções e processos”.   Consequentemente, “a saúde reprodutiva entranha a capacidade de ter uma vida sexual
satisfatória e sem riscos e de procriar, e a liberdade para resolver fazê-lo ou não fazê-lo, quando e com que frequência. Esta
última condição leva implícito o direito do homem e da mulher a obter informação sobre planejamento familiar da sua
escolha, bem como a outros métodos para a regulação da fecundidade que não estão legalmente proibidos, e acesso a
métodos seguros, eficazes, acessíveis e aceitáveis, o direito a receber serviços adequados de atendimento à saúde que
permitam a gravidez e os partos sem riscos e que permitam aos casais as máximas possibilidades de ter filhos saudáveis”.
Programa de Ação da Conferência Internacional sobre a População e o Desenvolvimento, Cairo, ONU A/CONF.171/13/Rev.1,
1994, par. 7.2. Cfr. Caso Artavia Murillo e outros (“Fecundação in vitro”) Vs. Costa Rica, supra par. 148. Da mesma forma,
a Corte considerou que, conforme a Organização Pan-americana da Saúde (OPS), a saúde sexual e reprodutiva implica que
“as pessoas podem ter uma vida sexual satisfatória, segura e responsável, bem como a capacidade para se reproduzir e a
liberdade de decidir se vão se reproduzir, quando e com que frequência”.  Organização Pan-americana da Saúde, Saúde nas
Américas 2007, Volume I - Regional, Washington D.C, 2007, pag. 151.

188  Cfr. ONU, Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Observação Geral No. 22, O direito à saúde sexual e
reprodutiva, 2 de maio de 2016, par. 5.

189  Artigo 16(e) da Convenção para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres.
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158. Em especial, cabe destacar que para o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a
saúde genésica significa que “a mulher e o homem estão em liberdade para decidir se desejam se
reproduzir e em que momento, e têm o direito a estar informados e ter acesso a métodos de
planejamento familiar seguros, eficazes, acessíveis e aceitáveis da sua escolha, bem como o direito
de acesso aos pertinentes serviços de atendimento à saúde”191. Dessa forma, a Corte considera que
todos os Estados devem garantir o acesso à informação em questões de saúde, principalmente em
relação à saúde sexual e reprodutiva192, cuja denegação muitas vezes significou uma barreira para
o exercício pleno desse direito e um impedimento para a tomada de decisões de forma livre e
plena. Portanto, a Corte considera que, em matéria de saúde sexual e reprodutiva, a obrigação de
transparência ativa imputável ao Estado iguala o dever do pessoal de saúde de fornecer informação
que contribua a que as pessoas estejam em condições de tomar decisões livres e responsáveis a
respeito do seu próprio corpo e saúde sexual e reprodutiva, os quais se relacionam a aspectos
íntimos da sua personalidade e da vida privada e familiar.

159. Nesta medida, a Corte entende que o consentimento informado do paciente é uma condição
sine qua non para a prática médica, o qual está baseado no respeito à sua autonomia e à sua
liberdade para tomar as suas próprias decisões de acordo ao seu projeto de existência. Em outras
palavras, o consentimento informado assegura o efeito útil da norma que reconhece a autonomia
como elemento indissolúvel da dignidade da pessoa.

160. Nesse âmbito, é relevante a especial relação entre o médico e o paciente. A Corte observa
que essa relação está caracterizada pela assimetria no exercício do poder que o médico assume em
razão do seu conhecimento profissional especializado e do controle da informação que mantém.
Essa relação de poder está dirigida por determinados princípios da ética médica, principalmente os
princípios  de  autonomia  do  paciente,  beneficiária,  não  maleficência

e justiça. Sendo o médico uma pessoa que atua também sob as próprias convicções e preferências
é plausível que algumas das suas ações possam entrar em contradição com os planos de vida dos
pacientes.  Sobre  esse  aspecto,  a  Corte  observa  que  a  Associação  Médica  Mundial  na  sua
Declaração de Lisboa sobre os direitos do paciente em 1981, que é a primeira que regula de forma
mais geral a relação médico-paciente e, concretamente, os direitos deste último, inicia afirmando
que ”  [e]mbora  o  médico  sempre  deva  atuar  de  acordo  com a sua  consciência  e  no  melhor

interesse do paciente[
193

],  devem ser feitos os mesmos esforços para garantir  a autonomia e
justiça com o paciente [...]”.   É por isso que o princípio de autonomia adquire vital importância no
âmbito da saúde, como uma regra que instaura um equilíbrio adequado entre a atuação médica

190  Caso Artavia Murillo e outros (“Fecundação in vitro”) Vs. Costa Rica, supra, par. 147.

191  Cfr. Caso Artavia Murillo e outros (“Fecundação In Vitro”) Vs. Costa Rica, supra, par 148, citando ONU, Comitê de
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Observação Geral No. 14, O gozo do mais alto padrão possível de saúde, 11 de
agosto de 2000, nota de rodapé 12.

192 O Relator Especial sobre a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, inumanos ou degradantes fez uma análise
específica em relação aos direitos reprodutivos no seu relatório de 2013 e considerou que “[o] acesso à informação sobre a
saúde reprodutiva é imprescindível para que uma mulher possa exercer a sua autonomia reprodutiva, e os seus direitos à
saúde e à integridade física”. ONU, Relatório do Relator Especial sobre a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis,
inumanos ou degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/22/53, 1 de fevereiro de 2013, par. 33.

193  A Associação Médica Mundial também adotou um Código Internacional de Ética Médica em 1949, revisado no
ano  2006,  mediante  o  qual  declarou  como  um dos  deveres  dos  médicos  é  “respeitar  o  direito  de  um paciente  com
capacidade para aceitar ou recusar um tratamento” e “respeitar os direitos e preferências dos pacientes” “[…] oferecendo
um serviço médico competente […] respeitando a dignidade humana”.
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benéfica e o poder decisório que retém o paciente como sujeito moral autônomo, a fim de não
incorrer em ações paternalistas nas quais o paciente seja instrumentalizado para evitar um dano à
sua saúde.  

161. A Corte observa que o reconhecimento informado como expressão da autonomia das pessoas
no âmbito  da saúde significou na prática da medicina uma mudança de paradigma na relação
médico-paciente,  já  que  o  modelo  de  tomada  de  decisões  informadas  e  livres  passou  a  se
concentrar em um processo participativo com o paciente e já não no modelo paternalista onde o
médico, por ser  o especialista profissional na matéria era quem decidia o que é mais conveniente
para a pessoa que devia se submeter a um tratamento em especial. O paciente se encontra, desde
esta perspectiva, empoderado e colabora com o médico como o ator principal sobre as decisões a
tomar a respeito do seu corpo e saúde e não mais como sujeito passivo nessa relação. O paciente é
livre  para  optar  por  alternativas  que os médicos  poderiam considerar  como contrárias  ao  seu
conselho,  sendo,  por  isso,  a  expressão  mais  clara  do  respeito  pela  autonomia  no  âmbito  da
medicina.  Essa mudança de paradigma se traduz em diversos instrumentos internacionais,  nos
quais se faz referência ao direito do paciente de aceitar ou permitir livremente, sem qualquer tipo
de violência, coerção ou discriminação, que um ato médico seja realizado em seu benefício, depois
de ter recebido a informação devida e oportuna previamente à sua decisão.

162. Por  isso,  a  Corte  considera  que  o  consentimento  de  forma  informada  a  respeito  da
procedência de uma intervenção médica com consequências permanentes no aparelho reprodutor,
como a ligadura das trompas de Falópio, pertence à esfera autônoma e da vida privada da mulher,
a  qual  poderá  escolher  livremente  os  projetos  de  vida  que  considerar  mais  adequados,
especialmente, se deseja ou não manter a sua capacidade reprodutiva, o número de filhos que
deseja ter e o intervalo entre eles.

163. A  Corte  considera  que  a  obrigação  de  obter  o  consentimento  informado  significará  o
estabelecimento de limites à atuação médica e a garantia de que esses limites sejam adequados e
efetivos na prática, para que nem o Estado, nem terceiros, especialmente a comunidade médica
atue mediante ingerências arbitrárias na esfera da integridade pessoal ou privada dos indivíduos,
especialmente em relação ao acesso aos serviços de saúde e, no caso das mulheres, aos serviços
de planejamento familiar ou outros relacionados à saúde sexual e reprodutiva. Da mesma forma, a
regra do consentimento informado se relaciona com o direito de acesso à informação em matéria
de  saúde,  uma  vez  que  o  paciente  só  pode  consentir  de  forma  informada  se  recebeu  e
compreendeu informação suficiente, que lhe permita tomar uma decisão plena. Por isso, na esfera
da saúde, a Corte reitera o caráter instrumental do direito de acesso à informação já que é um
meio essencial  para a obtenção de um consentimento informado e, consequentemente, para a
realização efetiva do direito à autonomia e à liberdade em matéria de saúde reprodutiva.

164. Desde o ponto de vista do direito internacional, o consentimento informado é uma obrigação
que foi estabelecida no desenvolvimento dos direitos humanos dos pacientes, o qual constitui não
apenas uma obrigação ética senão também jurídica do pessoal de saúde, quem deve considerá-lo
como um elemento constitutivo da experiência e da boa prática médica (lex artis) a fim de garantir
serviços de saúde acessíveis e aceitáveis194. A seguir, a Corte estabelecerá os elementos que o

194  Nesse sentido, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais destacou que a saúde, em todas as suas
formas  e  em  todos  os  níveis  envolve  quatro  elementos  essenciais  e  inter-relacionados,  a  saber,  disponibilidade,
acessibilidade,  aceitabilidade e qualidade. A garantia de acessibilidade,  que envolve,  por sua vez, a não discriminação,
acessibilidade física, acessibilidade econômica (acessível) e o acesso à informação. Por sua parte, a aceitabilidade implica
que respeitem a ética médica e culturalmente adequados.  Cfr.  ONU, Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,
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conformam e que estavam vigentes no momento dos fatos do presente caso.

B.2 O  consentimento  no  direito  internacional,  o  direito  comparado  e  a
jurisprudência

165. A Corte estabeleceu que os Estados têm a obrigação internacional de assegurar a obtenção do
consentimento  informado  antes  da  realização  de  qualquer  ato  médico,  e  a  autonomia  e  a
autodeterminação do indivíduo, como parte do respeito e garantia da dignidade de todo ser humano
e do seu direito à liberdade. Por sua vez, isso implica que o indivíduo pode atuar conforme os seus
desejos,  a  sua  capacidade  para  considerar  opções,  adotar  decisões  e  atuar  sem a  ingerência
arbitrária  de  terceiras  pessoas,  tudo  isso  dentro  dos  limites  estabelecidos  na  Convenção.  Isso,
especialmente em casos de esterilizações femininas,  por implicar esses procedimentos na perda
permanente da capacidade reprodutiva. A necessidade de obtenção do consentimento informado
protege não apenas o direito dos pacientes a decidir livremente se desejam submeter-se ou não a
um ato médico, mas também é um mecanismo fundamental para alcançar o respeito e a garantia
de diferentes direitos humanos reconhecidos pela Convenção Americana, como são a dignidade,
liberdade pessoal,  integridade pessoal,  incluído o atendimento à saúde e, em especial,  à saúde
sexual e reprodutiva, a vida privada e familiar e a fundar uma família. Da mesma forma, a Corte
considera que a garantia do livre consentimento e o direito à autonomia na escolha dos métodos
anticonceptivos permite impedir de forma eficaz, principalmente para as mulheres, a prática das
esterilizações involuntárias, não consentidas, coercitivas ou forçadas.

166. A  corte  considera  que  o  conceito  do  consentimento  informado  consiste  em uma decisão
prévia de aceitar ou submeter-se a um ato médico em sentido amplo, obtida de maneira livre, ou
seja,  sem  ameaças  nem  coerção,  indução  ou  incentivos  impróprios,  manifestada  com
posterioridade  à  obtenção  de  informação  adequada,  completa,  fidedigna,  compreensível  e
acessível,  sempre  que  esta  informação  tenha  sido  realmente  entendida,  o  que  permitirá  o
consentimento pleno do indivíduo. O consentimento informado é a decisão positiva de se submeter
a um ato médico, decorrente de um processo de decisão ou eleição prévia, livre e informada, o
qual constitui um mecanismos bidirecional de interação na relação médico-paciente, por meio do
qual  o  paciente  participa  ativamente  na  tomada  de  decisão,  afastando,  com  isso,  a  visão
paternalista da medicina, concentrando-se na autonomia individual (supra par.  160 e 161). Esta

regra não apenas consiste em um ato de aceitação
195

, mas no resultado de um processo no qual
devem cumprir-se os seguintes elementos para que seja considerado válido,  a saber que seja
prévio, livre, pleno e informado. Todos esses elementos estão inter-relacionados, uma vez que não
poderá haver um consentimento livre e pleno se não foi adotado depois de obter e entender uma
acumulação de informação integral. 

167. Nesse sentido, a Corte considera necessário referir-se, em primeiro lugar, ao argumento do
Estado sobre que, no momento do acontecimento dos fatos do presente caso, ou seja, 1 de julho
de 2000, vários dos padrões a respeito do consentimento informado, em especial a informação que
devia ser dada ao paciente pelo pessoal da saúde, não estavam vigentes. Assim sendo, o Tribunal
entende que os elementos essenciais do consentimento se mantiveram intactos durante a evolução
do conceito, tal como será desenvolvido posteriormente.  No entanto, é possível advertir que, na
atualidade, esses elementos foram consolidados tanto no direito internacional quanto no nacional

Observação Geral No. 14, O gozo do mais alto padrão possível de saúde, 11 de agosto de 2000, par. 12.

195  Cfr. ONU, Relatório do Relator Especial sobre o direito de toda pessoa ao gozo do mais alto padrão possível de
saúde física e mental, Anand Grover, A/64/272, 10 de agosto de 2009, par. 9.
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dos  Estados  incluindo,  por  exemplo,  maior  detalhe  e  especificidade  do  conteúdo  e  o  tipo  de
informação que deverá ser dada ao paciente a fim de adotar uma decisão, dependendo do ato
médico do qual se tratar.  Assim sendo, a critério da Corte, significa que a informação essencial e
mínima indispensável em caso de esterilização no ano 2000 não podia ser obviada pelo pessoal de
saúde  (infra par.  190).  Além disso,  a  Corte  considera  oportuno  lembrar  que  a  obrigação  de
obtenção  do  consentimento  informado  conforme  os  fatos  do  presente  caso,  é  um mecanismo
fundamental  para  o  gozo  efetivo  de  outros  direitos  da  Convenção  Americana,  portanto  é
independente  do  ano  em  que  aconteceram  os  fatos  de  violação.   A  obrigação  de  obter  o
consentimento informado deve ser  respeitada pelos Estados Partes desde o momento em que
ratificam esse tratado, de forma que não nasce a partir da sua aplicação e interpretação por este

Tribunal no exercício da sua jurisdição contenciosa
196

.

168. Agora, a Corte observa que o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos não
conta com uma norma convencional em matéria de bioética e direitos humanos na região, que
desenvolva a abrangência e o conteúdo da regra do consentimento informado197. Por esse motivo
aos  efeitos  de  interpretar  a  abrangência  e  o  conteúdo  dessa  regra  no  marco  da  Convenção
Americana  e  determinar  as  abrangências  das  obrigações  estatais  em relação  com os  fatos  do
presente  caso,  o  Tribunal  recorrerá,  em  conformidade  com  as  regras  gerais  de  interpretação
estabelecidas no artigo 29 da Convenção Americana, bem como na Convenção de Viena sobre o

Direito  dos  Tratados
198

,  ao  corpus  juris internacional  na  matéria,  como  já  foi  feito  em

oportunidades  anteriores
199

.  Em  matéria  de  consentimento,  o  corpus  juris se  sustenta  em
declarações internacionais, guias, opiniões de comitês médicos especialistas, diretrizes, critérios e
outros pronunciamentos autorizados de órgãos especializados na temática como são a Organização
Mundial  da  Saúde  (doravante  “OMS”),  a  Federação  Internacional  de  Ginecologia  e  Obstetrícia
(doravante “FIGO”), a Associação Médica Mundial (doravante também “AMM”), a Organização das
Nações  Unidas  para  a  Educação,  a  Ciência  e  a  Cultura  (doravante  “UNESCO”),  os  órgãos  dos
tratados das Nações Unidas, o Conselho da Europa, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, entre

196  Cfr., mutatis mutandi, Caso Vélez Restrepo e Familiares Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 3 de setembro de 2012. Série C No. 248, par. 241 e 244, e  Caso Tenorio Roca e outros Vs. Peru,
supra, par. 196.

197 A Corte observa que o sistema europeu e no marco do Conselho da Europa, existem  diversos documentos nos quais
se regula expressamente o consentimento prévio, isento, pleno e informado do paciente para a realização de qualquer ato
médico.  Cfr. Artigos 1 a 3 da Declaração para a Promoção dos Direitos dos Pacientes na Europa, adotada pelo Escritório
Regional da OMS na Europa, em 1994; artigos 5 e 6 do Convênio para a proteção dos direitos humanos e a dignidade do ser
humano a  respeito  das aplicações da Biologia  e a Medicina:  Convênio  relativo  aos direitos  humanos  e a  biomedicina
(doravante  “Convênio  de Oviedo”),  adotado  pelo  Conselho  da Europa em 4 de abril  de  1997, cuja  entrada em vigor
aconteceu em 1 de dezembro de 1999; o seu Relatório Explicativo, e artigo 3 da Carta dos Direitos Fundamentais da União
Europeia, adotada em 2000 e modificada em 2007.

198 Cfr. O Direito à Informação sobre a Assistência Consular no Marco das Garantias do Devido Processo Legal. Opinião
Consultiva OC-16/99 de 1 de outubro de 1999. Série A No. 16, par. 114, e Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador, supra,
par. 21.

199  Cfr. O Direito à Informação sobre a Assistência Consular no Marco das Garantias do Devido Processo Legal. Opinião
Consultiva OC-16/99, supra, par. 120; Condição Jurídica e Direitos dos Migrantes Indocumentados. Opinião Consultiva OC-
18/03, de 17 de setembro de 2003. Serie A No. 18, par. 117; Caso dos “Meninos de Rua” (Villagrán Morales e outros) Vs.
Guatemala. Mérito. Sentença de 19 de novembro de 1999. Série C No. 63, par. 192 a 194, e Caso Família Pacheco Tineo
Vs. Bolívia. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 25 de novembro de 2013. Série C No. 272,
par. 129, 135, 216 a 217.
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outros.  Estes organismos emitiram normas comuns que constroem uma proteção geral  sobre o
caráter prévio, livre, pleno e informado do consentimento.

169. A  respeito  das  alegações  do  Estado  a  respeito  de  que  a  Comissão  realizou  exaustivas
referências aos seus relatórios temáticos200, pretendendo utilizá-los para analisar os fatos do caso,
a Corte constata que foram citados no Relatório de Mérito, entre outras fontes, para interpretar a
abrangência e conteúdo das obrigações estabelecidas na Convenção Americana. Embora a Corte
considere que o que esses relatórios estabelecem não gera obrigações vinculantes para o Estado,
isso  não  impede  de considerá-los  já  que,  conforme o caso,  poderiam orientar  ou fortalecer  a
interpretação e aplicação por parte do Tribunal do corpus juris internacional no presente caso uma
vez que identificam, sistematizam e analisam os critérios jurídicos regionais e internacionais na
matéria.

B.2.a Os  elementos  do  consentimento  sob  o  direito  e  a  jurisprudência
internacional

170. A  seguir,  a  Corte  passará  a  analisar  o  tratamento  e  o  desenvolvimento  em relação  ao
consentimento informado e os seus elementos em nível internacional, tanto a respeito dos atos

médicos em geral
201

 quanto do consentimento que deve ser obtido em casos de esterilizações
femininas.

171. O consentimento informado foi codificado nos finais da Segunda Guerra Mundial, e em reação
às atrocidades cometidas, com a emissão do Código de Ética Médica de Nuremberg de 1947. Se
bem este instrumento se referiu aos atos médicos decorrentes das pesquisas científicas202, já desde
esse  momento  se  estabeleceu  que  o  consentimento  voluntário  do  sujeito  humano  era
absolutamente essencial, de tal modo que a pessoa envolvida devia possuir capacidade legal para
dar o seu consentimento; devia poder exercer a sua liberdade de escolha e devia ter suficiente
informação e conhecimento que lhe permitisse  a compreensão do assunto  nos seus diferentes
aspectos, para tomar uma decisão.   Isso último implicava que a informação fornecida incluísse a
natureza, duração e propósito da experiência, bem como o método, os riscos e os efeitos sobre a

200  Acesso a Serviços de Saúde Materna desde uma perspectiva de direitos humanos de 7 de junho de 2010, e Acesso
à Informação em Matéria Reprodutiva desde uma perspectiva de direitos humanos de 22 de novembro de 2011.

201  O termo atos médicos em geral será entendido em sentido amplo, ou seja, abrangerá todos os atos médicos
realizados com motivos de prevenção, diagnose, tratamento, reabilitação e intervenções cirúrgicas; as pesquisas científicas
e  a  participação  dos  pacientes  como  elementos  de  estudo  no  marco  de  exercícios  médicos  de  aprendizagem  com
estudantes.

202  Outros trados internacionais  também reconheceram expressamente o consentimento informado em relação às
experiências médicas. Os artigos 7 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, 15 da Convenção sobre os direitos
das pessoas com deficiência e 9 da Carta Árabe de Direitos Humanos estabelecem disposições semelhantes no sentido de
que ninguém será submetido sem o seu livre consentimento a experiências médicas ou científicas.  Da mesma forma,
existem outros documentos internacionais que estabelecem claramente a necessidade da obtenção do consentimento livre,
pleno e informado, como são o Protocolo de Istambul, em relação a exames médicos para determinar  se existiu tortura ou
outros tratados cruéis, inumanos ou degradantes, ou as Pautas éticas internacionais para a investigação e experimentação
biomédica em seres humanos. Cfr. Nações Unidas, Protocolo de Istambul. Manual para a pesquisa e documentação eficazes
da tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, inumanos ou degradantes, 9 de agosto de 1999, adotado no ano 2000,
par. 63 e 64 e Conselho de Organizações Internacionais das Ciências Médicas (CIOMS) em colaboração com a Organização
Mundial  da Saúde (OMS),  Pautas éticas internacionais  para a pesquisa biomédica em seres humanos,  Genebra, 2002,
pautas 4, 5 e 6. 
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sua saúde
203

. Ou seja, já desde aquele momento, entendia-se que o consentimento devia ser
prévio, livre e adotado depois de ter recebido informação compreensível.

172. Posteriormente  ao  Código  de  Ética  Médica  de  Nuremberg,  diversos  documentos  fazem
referência aos direitos do paciente de forma mais específica e em relação a atos médicos em geral,
os quais  reiteraram a necessidade da obtenção do consentimento de maneira prévia a todo ato
médico,  depois  de um processo de escolha  livre,  pleno e informado.  Isso aconteceu tanto no
âmbito da Associação Médica Mundial, bem como de UNESCO e a OMS, entre outros.

173. Da mesma forma, em relação aos direitos sexuais e reprodutivos, tanto o Programa de Ação
da  Conferência  Internacional  sobre  a  População  e  o  Desenvolvimento,  celebrada  no  Cairo  em
1994204, quanto a Declaração e Plataforma de Ação da Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher,
celebrada  em  Pequim  em  1995205,  fizeram  referência  à  necessidade  de  obtenção  de  um
consentimento responsável,  voluntário e informado para o exercício desses direitos. Da mesma
forma, o Comitê para o estudo dos aspectos éticos da reprodução humana e saúde da mulher da
FIGO  recolheu  os  elementos  do  consentimento  em  recomendações  referidas  a  padrões  de
consentimento informado desde o ano 1995 e a esterilizações femininas desde o ano 1989. Esses
padrões foram reiterados e sistematizados no ano 2014 por várias agências do sistema universal
através da Declaração Interinstitucional das Nações Unidas para eliminar a esterilização forçada,
sob coação e involuntária. 

174. Da mesma forma, a Corte destaca que a regra do consentimento informado foi interpretada
em diversas ocasiões pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, tanto para casos relacionados a

tos médicos em geral
206

, como para casos específicos de esterilização feminina, estabelecendo que
aquele é essencial para a realização de qualquer ato médico.  Em especial, o Tribunal Europeu
resolveu  que  o  consentimento  prévio,  livre,  pleno  e  informado  é  um  pré-requisito  para  uma
intervenção  cirúrgica  de  esterilização  a  respeito  de  fatos  acontecidos  desde  o  ano  1999  na
Eslováquia207.  Nesses mesmo sentido se pronunciou o Comitê para a Eliminação da Discriminação
contra as Mulheres no caso A.S. contra a Hungria a respeito de fatos acontecidos em janeiro de

203  Cfr. Código de Ética Médica de Nuremberg, 1947. 

204  Cfr.  Programa  de  Ação  da  Conferência  Internacional  sobre  a  População  e  o  Desenvolvimento,  Cairo,  ONU
A/CONF.171/13/Rev.1, 1994, par. 7.17.

205  Cfr.  Declaração e Plataforma de Ação da Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, Pequim, A/CONF.177/20,
1995, par. 96y 106.g).

206  Ver, entre outros, TEDH, Caso Glass Vs. Reino Unido, No. 61827/00. Sentença de 9
de março de 2004; Caso Juhnke Vs. Turquia, No. 52515/99. Sentença de 13 de maio de 2008; Caso M.A.K. e R.K. Vs. Reino
Unido, Nos. 45901/05 e 40146/06. Sentença de 23 de março de 2010; Caso R.R. Vs. Polônia, No. 27617/04. Sentença de
26 de maio de 2011; Caso Elberte Vs. Letônia, No. 61243/08. Sentença de 13 de janeiro de 2015.

207  Cfr. TEDH,  Caso V.C.  Vs.  Eslováquia,  No.  18968/07.  Sentença  de  8  de  novembro  de  2011;  Caso  N.B.  Vs.
Eslováquia, No. 29518/10. Sentença de 12 de junho de 2012, e  Caso I.G., M.K. e R.H. Vs. Eslováquia, No. 15966/04.
Sentença de 13 de novembro de 2012 (processo probatório, tomo VIII, anexos 26, 27 e 28 às solicitações, argumentos e
provas, fólios 2474 a 2577).



60

2001
208

.

175. De acordo com isso, a Corte observa que o aspecto central dos padrões jurídicos destinados a
proteger os indivíduos frente a procedimentos médicos tem sido o consentimento prévio, livre,
pleno  e  informado.  Esses  elementos  característicos  de  um  consentimento  válido  já  estavam
presentes no campo da medicina  e dos direitos humanos desde o Código  de Ética  Médica  de
Nuremberg e se têm mantido como centrais no desenvolvimento da bioética e o direito. Da mesma
forma, a Corte considera que os padrões sobre o consentimento informado para atos médicos em
geral são aplicáveis à esterilização feminina, por ser esta uma intervenção cirúrgica. No entanto,
devido  à  natureza  e  à  gravidade  do procedimento,  o  qual  implica  que a  mulher  perca  a sua
capacidade reprodutiva de forma permanente, existem fatores especiais que deverão ser tomados
em consideração pelos prestadores de serviço de saúde durante o processo de escolha informada
que  poderia  levar  à  obtenção  de  um  consentimento  informado  para  se  submeter  a  uma
esterilização. A seguir, especifica-se o conteúdo dos elementos essenciais do consentimento que se
derivam do corpus juris internacional.

i) Caráter prévio do consentimento

176. O primeiro elemento do consentimento a ser considerado é o caráter prévio, o qual implica
que sempre deve ser outorgado antes de qualquer ato médico.  A Corte observa que não é possível
convalidar o consentimento depois de finalizado o ato médico.  O caráter prévio do consentimento
foi  previsto, ou é tido como implícito,  em todos os instrumentos internacionais  que regulam a

matéria. De fato, a Declaração de Helsinki relativa à pesquisa médica de 1964
209

 e a Declaração
de  Lisboa  sobre  os  direitos  do  paciente  de  1981210,  ambos  adotados  pela  Associação  Médica
Mundial,  bem como a Declaração Universal  sobre Bioética  e Direitos Humanos da UNESCO de
2005211, destacam que nenhuma pessoa poderá ser submetida a um estudo, a qualquer exame,
diagnóstico ou terapia sem que tenha aceitado se submeter a ele. Isso também foi ratificado pela
FIGO212,  a  OMS213 e  o  Comitê  para  a Eliminação  da  Discriminação  contra  as Mulheres  na  sua

208  ONU,  Comitê para  a  Eliminação  da Discriminação  contra as Mulheres,  A.S. contra  Hungria (Comunicação No.
4/2004), CEDAW/C/36/D/4/2004, 29 de agosto de 2006. Os fatos deste caso aconteceram em janeiro de 2001.  Por sua
vez, no sistema interamericano, a Corte não conta com jurisprudência em matéria de consentimento informado em casos de
esterilizações forçadas, involuntárias ou coercitivas.  No entanto, é conveniente destacar que a Comissão Interamericana
interviu e aprovou um acordo de solução amistosa no caso María Mamérita Mestanza contra o Peru. 

209  Cfr. Declaração  de  Helsinki.  Princípios  éticos  para  as  pesquisas  médicas  em  seres  humanos,  adotados  pela
Associação Médica Mundial em 1964, revisada em 2013, princípios 25 a 32. 

210  Cfr. Declaração de Lisboa sobre os direitos do paciente, adotada pela Associação Médica Mundial em 1981, revisada
em 2005 e reafirmada em 2015, princípios 3, 7 e 10.

211  Cfr. Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, adotada pela Conferência Geral da UNESCO em 19 de
outubro de 2005, artigo 6.  A UNESCO também regulou o princípio do consentimento prévio, livre e informado em outras
declarações,  tal  como  a  Declaração  Universal  sobre  o  Genoma Humano  e  dos  Direitos  Humanos,  adotada em 11  de
novembro de 1997, cujos artigos 5 e 9 mencionam o requisito do “consentimento prévio, livre e informado”.

212  Cfr. FIGO, Recomendações sobre temas de ética em obstetrícia e ginecologia feitas pelo Comitê para o estudo dos
aspectos éticos de reprodução humana e saúde da mulher da FIGO em novembro de 2003, outubro de 2012 e outubro de
2015, que estão reunidas nas Diretrizes relativas a um consentimento bem informado adotadas em 1995 e reafirmadas e
complementadas em 2007, pag.  166 a 167 (2003), pag. 316 a 2012 e pag. 399 a 401 (2015), bem como as Considerações
éticas sobre a esterilização de 1989, 1990, 2000 e 2011, pag. 55 a 57 e 213 a 218 (2003), pag. 436 a 440 (2012) e pag.
537 a 541 (2015).
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Recomendação Geral No. 24214, no sentido de que os serviços de saúde proporcionados à mulher
serão aceitáveis  apenas  se  garantido  o  seu consentimento  prévio  com pleno conhecimento  de
causa, ou seja, se o consentimento è anterior à intervenção médica.

177. Agora vejamos, a Corte entende que existem exceções nas quais é possível que o pessoal de
saúde atue sem a exigência  do consentimento,  no caso de que este não possa ser dado pela
pessoa e que seja necessário um tratamento médico ou cirúrgico imediato, de urgência ou de
emergência,  frente  a um grave risco contra a vida  ou a saúde do paciente.  Essa  exceção foi
acolhida pela normativa de diversos Estados Partes da Convenção Americana, como será exposto
mais adiante (infra par. 200), e foi reconhecida no âmbito europeu215,  bem como pelo Relator
Especial  sobre o direito  de toda pessoa ao gozo do mais  alto nível  possível  de saúde física e
mental216. O Tribunal considera que a urgência ou emergência se refere à iminência de um risco e,
consequentemente,  a  uma situação  em que  a  intervenção  é  necessária,  já  que  não pode ser
proposta, excluindo aqueles casos nos quais é possível esperar para obter o consentimento. Em
relação à ligadura de trompas de Falópio, a Corte destaca que essa intervenção cirúrgica, cujo
objetivo é  prevenir  uma gravidez  futura,  não se pode caracterizar  como um procedimento  de
urgência ou de emergência de dano iminente, de tal modo que essa exceção não se aplica. 

178. De fato, é preciso destacar que as considerações éticas sobre a esterilização de 2011 da FIGO
e a Declaração Interinstitucional das Nações Unidas corroboram esse entendimento, ao considerar
que, mesmo quando uma futura gravidez colocasse em risco a vida e a saúde da mulher, ela não
ficará grávida imediatamente, portanto a medida pode ser tomada mais tarde217. A esterilização
não  constitui,  pois,  um  procedimento  de  emergência  médica.  Esse  entendimento  também foi
adotado  pelo  Tribunal  Europeu de  Direitos  Humanos no  caso  V.C.  Vs.  Eslováquia,  cujos  fatos
ocorreram em 23 de agosto de 2000, e se concluiu que a intervenção de ligadura de trompas
durante uma cesárea não constituía uma necessidade médica iminente devido a que a ameaça
contra a vida da paciente se daria no caso de uma futura gravidez, portanto. A referida intervenção
não era considerada, de forma geral, como uma emergência médica.218.

213  Cfr. OMS, Esterilização feminina: guia para a prestação de serviços, 1993 (processo probatório, tomo XIII, anexo 3
às alegações finais do Estado, fólios 5517 a 5518). Nesse documento afirma-se que a mulher deve ter suficiente tempo para
amadurecer a sua decisão sobre a esterilização antes da intervenção cirúrgica. Esse período pode variar de acordo com as
circunstâncias de cada mulher.

214  Cfr. ONU, Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, Recomendação Geral No. 24, A mulher e
a saúde, 1999, par. 20 a 22 (processo probatório, tomo VIII, anexo 39 ao escrito de petições, argumentos e provas, folha
2711).

215  Cfr. Declaração para a Promoção dos Direitos dos Pacientes na Europa, adotada pelo Escritório Regional da OMS na
Europa em 1994, artigo 3; Convênio de Oviedo, artigo 8; e Relatório  Explicativo do artigo 8 do Convênio de Oviedo, par. 56
a 59.

216  Cfr. ONU, Relatório do Relator Especial sobre o direito de toda pessoa ao gozo do mais alto padrão possível de
saúde física e mental, Anand Grover, A/64/272, 10 de agosto de 2009, par. 12. 

217  Cfr. FIGO, Recomendações sobre temas de ética em obstetrícia e ginecologia feitas pelo Comitê para o estudo dos
aspectos éticos de reprodução humana e saúde da mulher da FIGO de outubro de 2012 e outubro de 2015, as quais reúnem
as  Considerações  éticas  sobre  a  esterilização  de  2011,  pag.  439  a  440  e  541,  respectivamente,  e  Declaração
Interinstitucional  das  Nações  Unidas  para  eliminar  a  esterilização  forçada,  sob  coação  e  involuntária,  adotada  pela
OACNUDH, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA, UNICEF e OMS, 2014 (processo probatório, tomo VIII, anexo 25 ao escrito
de petições, argumentos e provas, folhas 2452 e 2457). Ver também, Relatório do Relator Especial sobre a tortura e outros
tratamentos ou penas cruéis, inumanos ou degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/22/53, 1 de fevereiro de 2013, par. 31 a
35, e Relatório do Relator Especial sobre a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, inumanos ou degradantes, Juan E.
Méndez, A/HRC/31/57, 5 de janeiro de 2016, par. 45.
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179. Adicionalmente,  a  Corte  não  pode  acolher  o  argumento  do  Estado  manifestado  desde  a
audiência do caso, uma vez que o pessoal médico atuou conforme os parâmetros estabelecidos no
guia da OMS de 1993, intitulado “Esterilização feminina: guia para a prestação de serviços”.  O
Estado  manifestou  que,  com  base  nesse  documento,  existiria  uma  diferenciação  entre  as
esterilizações  cirúrgicas  voluntárias  e  as  esterilizações  por  razões  de  saúde  ou  por  indicação
médica219, estabelecendo estas últimas - e sempre de acordo aos argumentos do Estado - uma
exceção  ao  requisito  do  consentimento  informado  em  casos  nos  que  exista  uma  elevada
probabilidade de que uma nova gravidez tenha consequências fatais. Em primeiro lugar, o Tribunal
observa que, embora o guia da OMS de 1993 estabelecesse que as esterilizações poderiam ser
consequência  de  uma  indicação  médica,  mesmo  assim  deveriam  ser  voluntárias.
Consequentemente,  devia  ser  obtido  o  consentimento  informado.  Em  segundo  lugar,  mesmo
quando o texto desse guia fazia referência a casos de esterilização por indicação médica nos quais
o consentimento  podia  não ser  solicitado220,  a  Corte  considera que esta  pretendida  exceção é
imprecisa na sua formulação pelo qual é passível de duas interpretações possíveis.   Por um lado,
como  foi  entendido  pela  representação  da  senhora  I.V.,  nos  termos  em que  está  redigida  a
exceção, esta era aplicável exclusivamente a situações de extrema gravidade, como a presença de
uma paciente em choque por uma rotura uterina. Por outro lado, no sentido outorgado pelo Estado,
a exceção ao requisito do consentimento informado era aplicável em casos nos quais existia uma
elevada probabilidade de que uma nova gravidez tivesse consequências fatais.

180. Sobre  esse  ponto,  a  Corte  considera  que  a  primeira  interpretação  tornaria  inaplicável  o

218  Cfr. TEDH, Caso V.C. Vs. Eslováquia, No. 18968/07. Sentença de 8 de novembro de 2011, par. 110 a 117. O mesmo
entendimento foi adotado no Caso N.B. Vs. Eslováquia, No. 29518/10. Sentença de 12 de junho de 2012, par. 74, e o Caso
I.G., M.K. e R.H. Vs. Eslováquia, No. 15966/04. Sentença de 13 de novembro de 2012, par. 122 (processo probatório, livro
VIII, anexos 26, 27 e 28 à petição de solicitações, argumentos e provas, folhas 2474 a 2577).

219  Nesse  sentido,  do  referido  documento  a  Corte  entende  que  as  esterilizações  cirúrgicas  voluntárias  estariam
referidas à escolha da esterilização como método anticonceptivo permanente, sem qualquer razão relacionada à saúde da
paciente. Por outro lado, o Tribunal entende que a esterilização por razões de saúde ou por indicação médica seria resultado
de  situações  nas  quais,  devido  à  saúde  da  mulher  (gravidez  de  grave  risco),  o  médico  recomenda  esse  método
anticonceptivo como sendo o mais adequado; no entanto, nesses casos a esterilização também é voluntária e exige o
consentimento informado. O guia estabelece que “[e]m quase todos os países a esterilização é praticada por razões médicas
concretas, tais como a ruptura do útero, os antecedentes de cesáreas múltiplas (geralmente três ou quatro) ou outros
problemas  médicos  ou  obstétricos  graves.   Entre  os  estados  que  agravam  os  riscos  da  gravidez,  encontram-se  a
multiparidade, a idade avançada da mãe, os antecedentes de complicações obstétricas, determinados transtornos médicos
que complicam a gravidez [...] e os abortos prévios”. Da mesma forma, destaca que “[a] gravidez supõe, para algumas
pacientes, um grave risco, em cujo caso as medidas anticonceptivas respondem a indicações médicas. Nessas situações,
pode-se analisar a conveniência da esterilização. Assim como em outros casos, essas mulheres devem tomar uma decisão
livre, informada e ponderada a esse respeito, devidamente aconselhadas pelo pessoal de planejamento familiar. No entanto,
a natureza desses conselhos difere quando a intervenção anticonceptiva é recomendada por questões médicas. Quando uma
mulher recebe a recomendação de uma esterilização por motivos médicos, o médico e demais membros da equipe deverão
certificar-se de que assume os riscos referentes à gravidez, à esterilização e a outros métodos contraceptivos.  Também
deverá levar em consideração a vasectomia do cônjuge e os métodos de ação prolongada (dispositivos intrauterinos e
implantes anticonceptivos), especialmente se a intervenção cirúrgica representa um risco importante para a mulher.  Se a
mulher opta pela ligadura tubária, será indispensável prestar o seu consentimento informado”. OMS, Esterilização feminina:
guia para a prestação de serviços, 1993 (processo probatório, tomo XIII, anexo 3 às alegações finais do Estado, fólios 5517
a 5527).

220  O guia estabelece que “[e]m alguns casos, a esterilização é praticada sem conselhos de planejamento familiar nem
consentimento. Assim, por exemplo, se uma mulher ingressa ao hospital em estado de choque devido à ruptura de útero,
terá que ser submetida a uma intervenção de urgência e, com frequência, a esterilização representa uma indicação médica
devido à elevada probabilidade de que uma nova gravidez tenha consequências fatais. Nesses casos, são indispensáveis os
conselhos pós-operatórios para ajudá-la a se adaptar à perda da fecundidade e a compreender por que a intervenção foi
necessária”. OMS, Esterilização feminina: guia para a prestação de serviços, 1993 (processo probatório, tomo XIII, anexo 3
às alegações finais do Estado, fólios 5521 a 5522).
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critério  para  o  caso  em análise,  uma vez  que  a  senhora  I.V.  não  ingressou  ao  hospital  com
diagnóstico de rotura uterina ou outro de natureza semelhante. Por outra parte, o Tribunal adverte
que, aceitar a interpretação acolhida pelo Estado implicaria em assumir um critério isolado que
contradiz  padrões  coincidentes  e  reiterados  reunidos  na  diversidade  de  outros  documentos
internacionais referenciados por este Tribunal. Em todo caso, e frente à dúvida interpretativa, a
Corte conclui que o guia a OMS de 1993 deve ter uma leitura ajustada à Convenção Americana à
luz  da  autonomia  e  os  direitos  das  pacientes,  de  modo  tal  que  a  exceção  à  obtenção  do
consentimento é válida exclusivamente em situações de indicação médica em casos que satisfazem
a urgência ou emergência necessária para que se proceda.

ii) Caráter livre do consentimento

181. O  segundo  elemento  se  concentra  no  aspecto  da  liberdade  de  manifestação  do
consentimento.  Assim,  a  Corte  considera  que  o  consentimento  deve  ser  manifestado  livre,
voluntária e autonomamente, sem pressões de qualquer tipo, sem utilizá-lo como condição para a
submissão  a  outros  procedimentos  ou  benefícios,  sem  coerções,  ameaças  ou  desinformação.
Também não pode ter  como resultado  atos do pessoal  da saúde  que induzam ao indivíduo  a
encaminhar  a sua decisão em determinado sentido,  nem pode se derivar  de qualquer  tipo de
incentivo inadequado. A manifestação de um consentimento livre foi prevista em uma diversidade
de  documentos  internacionais  referidos  ao  consentimento  como  mecanismo  de  proteção  dos
direitos  dos  pacientes,  desde  o  Código  de  Ética  Médica  de  Nuremberg  até  a  Declaração
Interinstitucional da ONU221 (supra par. 171 e 173). Em especial, a Declaração de Helsinki destacou
que o médico deve prestar atenção ao pedir o consentimento informado quando o participante
potencial está vinculado ao médico por uma relação de dependência ou se faz o consentimento sob
pressão222.

182. O  consentimento  é  pessoal,  em  tanto  deve  ser  oferecido  pela  pessoa  que  realizará  o
procedimento.  De fato,  conforme as declarações de Helsinki  e Lisboa,  bem como a referida à
esterilização forçada, todas da Associação Médica Mundial, apenas o paciente poderá concordar em
se submeter a um ato médico223. Da mesma forma, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos

221  Cfr. Declaração de Helsinki, princípios 25 a 32; Declaração de Lisboa sobre os direitos do paciente, princípios 3, 7 e
10; ONU, Princípios para a proteção dos doentes mentais e para a melhoria da atenção à saúde mental, A/RES/46/119, 17
de dezembro de 1991, princípio 11.2; OMS, Esterilização feminina: guia para a prestação de serviços, 1993 (processo
probatório, tomo XIII, anexo 3 às alegações finais do Estado, folhas 5496 a 5499; 5510 a 5520 e 5530 a 5531); FIGO,
Recomendações sobre temas de ética em obstetrícia e ginecologia feitas pelo Comitê para o estudo dos aspectos éticos da
reprodução humana e saúde da mulher da FIGO de novembro 2003, outubro 2012 e outubro 2015, que preveem as
Diretrizes relativas a um consentimento bem informado adotadas em 1995 e reafirmadas e complementadas em 2007, pag.
166 a 167 (2003), pag. 316 a 318 (2012) e pag. 399 a 401 (2015), bem como as Considerações éticas sobre a esterilização
de 1989, 1990, 2000 e 2011, pag. 55 a 57 e 213 a 218 (2003), pag. 436 a 440 (2012) e pag. 537 a 541 (2015); ONU,
Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, Recomendação Geral No. 24, A mulher e a saúde, 1999, par.
22 (processo  probatório,  tomo VIII,  anexo  39 ao  escrito  de  petições,  argumentos  e provas,  folha  2711);  Declaração
Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, artigo 6; ONU, Relatório do Relator Especial sobre o direito de toda pessoa ao
gozo do mais alto padrão possível de saúde física e mental, Anand Grover, A/64/272, 10 de agosto de 2009, par. 13 e 14;
AMM, Declaração da Associação Médica Mundial sobre a Esterilização Forçada, adotada pela 63 Assembleia Geral, Bangkok,
Tailândia, outubro de 2012, a qual destaca que o consentimento em esterilizações deve estar livre de qualquer incentivo
material ou social que possa alterar a liberdade de escolha (processo probatório, tomo VIII, anexo 31 ao escrito de petições,
argumentos e provas, folhas 2613 a 2614); Declaração Interinstitucional das Nações Unidas para eliminar a esterilização
forçada, sob coação e involuntária, adotada pela OACNUDH, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA, UNICEF e OMS, 2014
(processo probatório, tomo VIII, anexo 25 ao escrito de petições, argumentos e provas, folhas 2452 a 2454 e 2457).

222  Cfr. Declaração de Helsinki, princípio 27.

223  Cfr. Declaração  de  Helsinki,  princípio  25;  Declaração  de  Lisboa  sobre  os  direitos  do  paciente,  princípio  3;
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Humanos da UNESCO se refere ao consentimento dado pela pessoa interessada, depois de receber
informação adequada224. Para casos de esterilização, a Corte considera que, devido à natureza e às
consequências graves na capacidade reprodutiva, em relação com a autonomia da mulher, a qual,
por sua vez, implica respeitar a sua decisão de ter filhos ou não, e as circunstâncias em que deseja
tê-los (supra par. 162), só ela terá faculdades para dar o consentimento, e não terceiras pessoas;
portanto, não se deverá solicitar o consentimento nem do companheiro nem de qualquer outra
pessoa para a realização de uma esterilização225. Além disso, o Tribunal considera que, conforme
estabelecido, em geral, a esterilização não consiste em um procedimento de emergência (supra
par. 177 e 178), portanto,  se a mulher não pudesse dar o seu consentimento não se deverá
recorrer  a  terceira  pessoa,  senão  que  se  deverá  esperar  até  que  ela  possa  manifestá-lo.  A
Recomendação Geral No. 21 de 1994 do Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as
Mulheres, a Observação Geral No. 28 de 2000 do Comitê de Direitos Humanos, bem como o guia
da  OMS  de  1993,  a  FIGO,  nas  suas  recomendações  desde  o  ano  1989  e  a  Declaração
Interinstitucional das Nações Unidas coincidiram em afirmar que, embora a decisão de esterilização
possa ser tomada em conjunto com o companheiro, isso não implica que se exija a autorização do
esposo para a submissão a essa intervenção cirúrgica, por ser uma decisão exclusiva da mulher,
com base na sua autonomia e liberdade reprodutiva226.

183. A critério da Corte, um consentimento não poderá ser considerado livre se é solicitado à
mulher quando não se encontra em condições de tomar uma decisão plenamente informado por se
encontrar em situações de stress e vulnerabilidade,  inter alia, como durante ou imediatamente
depois do parto ou de uma cesárea.   O guia da OMS de 1993 estabelecia que não era conveniente
que a mulher optasse pela esterilização se existissem fatores físicos ou emocionais que pudessem
limitar  a  sua  capacidade  pata  tomar  uma decisão  informada  e  meditada  como,  por  exemplo,
enquanto se encontrava em trabalho de parto, recebendo sedativos ou atravessando uma situação
difícil antes, durante ou depois de um incidente ou tratamento relacionado à gravidez227.   Isso foi

Declaração da Associação Médica Mundial sobre a Esterilização Forçada (processo probatório, tomo VIII, anexo 31 ao escrito
de petições, argumentos e provas, folhas 2613 a 2614).

224  Cfr. Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, artigo 6.1.

225  Cfr. ONU, Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, Recomendação Geral No. 21, 1994, par.
21 a 23 (processo probatório, tomo VIII, anexo 38 ao escrito de petições, argumentos e provas, folha 2700), e ONU, Comitê
de Direitos Humanos, Observação Geral No. 28, A igualdade de direitos entre homens e mulheres, 29 de março de 2000,
par. 20. Da mesma forma, o Relator Especial sobre o direito de toda pessoa ao gozo do mais alto padrão possível de saúde
física e mental considerou que toda exigência de autorização prévia de um terceiro infringia a autonomia da mulher. Cfr.
ONU, Relatório do Relator Especial sobre o direito de toda pessoa ao gozo do mais alto padrão possível de saúde física e
mental, Anand Grover, A/64/272, 10 de agosto de 2009, par. 57.

226  Cfr. ONU, Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, Recomendação Geral No. 21, 1994, par.
22 (processo probatório, tomo VIII, anexo 38 ao escrito de petições, argumentos e provas, folha 2700); ONU, Comitê de
Direitos Humanos, Observação Geral No. 28, A igualdade de direitos entre homens e mulheres, 29 de março de 2000, par.
20; OMS, Esterilização feminina: guia para a prestação de serviços, de 1993 (processo probatório, tomo XIII, anexo 3 às
alegações finais do Estado, folha 5518); FIGO, Recomendações sobre temas de ética em obstetrícia e ginecologia feitas pelo
Comitê para o estudo dos aspectos éticos da reprodução humana e saúde da mulher da FIGO de novembro de 2003,
outubro de 2012 e outubro 2015, as que recolhem as Considerações éticas sobre a esterilização de 1989, 1990, 2000 e
2011, pag.  59 e 217 (2003), pag. 436 a 437 (2012) e pág. 538 (2015), e Declaração Interinstitucional das Nações Unidas
para eliminar  a esterilização forçada, sob coação e involuntária,  adotada pela OACNUDH, UN Women, UNAIDS, UNDP,
UNFPA, UNICEF e OMS, 2014 (processo probatório, tomo VIII, anexo 25 ao escrito de petições, argumentos e provas, folhas
2452 a 2453).

227  Cfr. OMS, Esterilização feminina: guia para a prestação de serviços, 1993 (processo probatório, tomo XIII, anexo 3
às alegações finais do Estado, folha 5517).
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ratificado nas considerações éticas sobre a esterilização de 2011 da FIGO228 na Declaração sobre a
Esterilização Forçada de 2012 da Associação Médica Mundial229 e na Declaração Interinstitucional
das Nações Unidas230. Inclusive, a Corte observa que esse critério foi incluído na normativa interna
da Bolívia do ano 1997 (infra par. 212). Da mesma forma, o Relator Especial sobre o direito de
toda pessoa ao gozo do mais alto padrão de saúde física e mental destacou que “[a] coerção inclui
condições que facilitam a intimidação, como a fadiga o stress”231.  Da mesma forma, o Tribunal
Europeu de Direitos Humanos concluiu que a solicitação do consentimento enquanto a mulher se
encontra em trabalho de parto ou pouco antes de ser submetida a uma cesárea claramente não
permite que a decisão seja tomada com base no livre alvedrio232.

184. Sob o entendimento de que o consentimento deriva do conceito de autonomia e liberdade,
entende-se que pode ser revogado por qualquer motivo, sem que isso signifique desvantagem ou
prejuízo  algum,  inclusive  apenas  de  forma  verbal,  já  que  não  é  definitivo233.  A  obtenção  do
consentimento,  como  foi  explicado,  é  fruto  de  um  processo  bidirecional  entre  o  médico  e  o
paciente234, de tal modo que a informação integral deve ser dada pelo pessoal de saúde de forma
objetiva,  não  manipulada  ou  indutiva,  evitando  gerar  temor  no  paciente,  porque  isso  poderia
implicar que o consentimento não seja realmente livre. Um consentimento sem informação não
constitui uma decisão livre.

185. O  Tribunal  destaca  que  o  elemento  da  liberdade  de  uma  mulher  para  decidir  e  adotar
decisões responsáveis sobre o seu corpo e a sua saúde reprodutiva, principalmente em casos de
esterilizações, pode se ver prejudicado pelos motivos de discriminação no acesso à saúde; pelas
diferenças nas relações de poder, a respeito do esposo, da família, da comunidade e do pessoal

228  Cfr. FIGO, Recomendações sobre questões de ética em obstetrícia e ginecologia feitas pelo Comitê para o estudo
dos aspectos éticos da reprodução humana e saúde da mulher da FIGO de outubro 2012 e outubro 2015, as que recolhem
as Considerações éticas sobre a esterilização de 2011, pag. 437 (2012) e pag. 539 (2015).

229  Cfr. AMM, Declaração da Associação Médica Mundial sobre a Esterilização Forçada, adotada pela 63 Assembleia
Geral, Bangkok, Tailândia, outubro de 2012 (processo probatório, tomo VIII, anexo 31 ao escrito de petições, argumentos e
provas, folhas 2613 a 2614). 

230  Cfr. Declaração  Interinstitucional  das  Nações  Unidas  para  eliminar  a  esterilização  forçada,  sob  coação  e
involuntária, adotada pela OACNUDH, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA, UNICEF e OMS, 2014 (expediente de processo
probatório, tomo VIII, anexo 25 ao escrito de petições, argumentos e provas, folha 2457).

231  ONU, Relatório do Relator Especial sobre o direito de toda pessoa ao gozo do mais alto padrão possível de saúde
física e mental, Anand Grover, A/64/272, 10 de agosto de 2009, par. 14. 

232  Cfr. TEDH, Caso V.C. Vs. Eslováquia, No. 18968/07. Sentença de 8 de novembro de 2011, par. 111 a 112. O mesmo
entendimento foi adotado no Caso N.B. Vs. Eslováquia, No. 29518/10. Sentença de 12 de junho de 2012, par. 77, e Caso
I.G., M.K. e R.H. Vs. Eslováquia, No. 15966/04. Sentença de 13 de novembro de 2012, par. 122 (processo probatório, tomo
VIII, anexos 26, 27 e 28 ao escrito de petições, argumentos e provas, folhas 2474 a 2577).

233  Cfr. Declaração de Helsinki, princípio 26; Declaração Universal sobre Bioética y Direitos Humanos, artigo 6;  OMS,
Esterilização feminina: guia para a prestação de serviços, 1993 (processo probatório, tomo XIII, anexo 3 às alegações finais
do Estado, folhas 5518 e 5523), e FIGO, Diretrizes relativas a um consentimento bem informado adotadas em 2007, as
quais reafirmam o previsto no documento de 1995 que acrescentam principalmente que o consentimento pode ser revogado
a qualquer momento. A esse respeito, ver  Recomendações sobre questões de ética em obstetrícia e ginecologia feitas pelo
Comitê para o estudo dos aspectos éticos da reprodução humana e saúde da mulher da FIGO de outubro de 2012 e outubro
de 2015, pág. 317 (2012) e pag. 400 (2015).

234  Cfr. OMS, Esterilização feminina: guia para a prestação de serviços, 1993 (processo probatório, tomo XIII, anexo 3
das alegações finais do Estado, folhas 5512), e FIGO, Recomendações sobre temas de ética em obstetrícia e ginecologia
feitas pelo Comitê para o estudo dos aspectos éticos da reprodução humana e saúde da mulher da FIGO de novembro 2003,
outubro 2012 e outubro 2015, as que reúnem as Diretrizes relativas a um consentimento bem informado adotadas em 1995
e reafirmadas e complementadas em 2007, pag.   166 a 167 (2003), pag. 316 a 318 (2012) e pag. 399 a 401 (2015).
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médico235;  pela  existência  de  fatores de  vulnerabilidade  adicionais236,  e  devido  à existência  de
estereótipos de gênero e do outro tipo nos fornecedores de saúde237 (infra par. 187). Fatores tais
como a raça, discriminação, posição socioeconômico, não podem ser um fundamento para limitar a
livre  escolha  da  paciente  sobre  a  esterilização  nem  deixar  de  lado  a  obtenção  do  seu
consentimento238. 

186. A  Corte  reconhece  que  a  relação  de  poder  entre  o  médico  e  a  paciente,  pode  se  ver
prejudicada  pelas  relações  desiguais  de  poder  que  historicamente  caracterizaram  homens  e
mulheres,  bem como pelos estereótipos  de gênero socialmente dominantes  e persistentes que
constituem de forma consciente ou inconsciente a base de práticas que reforça, a posição das

mulheres como dependentes e subordinadas
239

.    A esse respeito,  a Corte reconheceu que a
obrigação de eliminar todas as formas de discriminação contra a mulher tem intrínseca a obrigação

de eliminar a discriminação baseada nos estereótipos de gênero
240

.

187. Os  estereótipos  de  gênero  se  referem  a  uma  pré-concepção  de  atributos,  condutas  ou
características possuídas ou papeis que são ou deveriam ser realizados por homens e mulheres,

respectivamente
241

. No setor da saúde, os estereótipos de gênero podem resultar em distinções,
exclusões  ou  limitações  que  prejudicam  ou  anulam  o  reconhecimento,  gozo  ou  exercício  dos
direitos humanos e, especificamente, dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher com base na
sua  condição.   Em  especial,  a  Corte  adverte  que  os  estereótipos  de  gênero  negativos  ou
prejudiciais podem impactar e afetar o acesso à informação das mulheres em matéria de saúde
sexual e reprodutiva, bem como o processo e a forma em que o consentimento é obtido.  Uma

235  Cfr. ONU, Relatório do Relator Especial sobre o direito de toda pessoa ao gozo do mais alto nível possível de saúde
física e mental,  Anand Grover, A/64/272, 10 de agosto de 2009, par. 17, e OMS, Esterilização feminina:  guia para a
prestação de serviços, 1993 (processo probatório, tomo XIII, anexo 3 às alegações finais do Estado, folha 5520).

236  Cfr. ONU, Relatório do Relator Especial sobre o direito de toda pessoa ao gozo do mais alto padrão possível de
saúde física e mental, Anand Grover, A/64/272, 10 de agosto de 2009, par. 54 e 55. Da mesma forma, a Declaração
Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da UNESCO estabelece no seu artigo 8 que o indivíduos e grupos especialmente
vulneráveis deverão ser protegidos e se deverá respeitar a sua integridade pessoal ao aplicar e incentivar o conhecimento
científico, a prática médica e as tecnologias conexas. 

237  Cfr. Declaração  Interinstitucional  das  Nações  Unidas  para  eliminar  a  esterilização  forçada,  sob  coação  e
involuntária, adotada pela OACNUDH, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA, UNICEF e OMS, 2 (014 expediente de processo
probatório, tomo VIII, anexo 25 ao escrito de petições, argumentos e provas, folhas 2453 e 2455).

238  Cfr. FIGO, Recomendações sobre questões de ética em obstetrícia e ginecologia feitas pelo Comitê para o estudo
dos aspectos éticos da reprodução humana e saúde da mulher da FIGO de novembro de 2003, outubro 2012 e outubro
2015, as que reúnem as Considerações éticas sobre a esterilização de 2011, pag. 436 a 440 (2012) e pag. 537 a 541
(2015).

239  Cfr. FIGO, Recomendações sobre temas de ética em obstetrícia e ginecologia feitas pelo Comitê para o estudo dos
aspectos éticos da reprodução humana e saúde da mulher da FIGO de outubro 2012 e outubro de 2015, as quais recolhem
as recomendações a respeito do Risco da estereotipação da mulher no cuidado da saúde de 2011, pag.   332 a 336 (2012)
pag. 418 a 422 (2015).

240  Cfr. Caso González e outras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença  de  16  de  novembro  de  2009.  Série  C  No.  205,  par.  401,  e  Caso  Espinoza  Gonzáles  Vs.  Peru.  Exceções
Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 20 de novembro de 2014. Série C No. 289, par. 268.

241  Cfr. Caso González e outras (“Campo Algodonero”) Vs. México, supra, par. 401, y Caso Velásquez Paiz e outros Vs.
Guatemala. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 19 de novembro de 2015. Série C No. 307,
par. 180.
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mulher que não tem conhecimento sobre os seus direitos sexuais e reprodutivos pode ser propensa
a adotar  uma atitude menos assertiva  a respeito  dos seus direitos.  Isso pode levar  a que se
deposite maior confiança o critério do seu médico, ou que profissionais da saúde adotem uma
posição paternalista a respeito da sua paciente. Ambas as condições podem abrir a porta a uma
situação de exercício do poder onde profissionais da saúde tomem decisões sem levar em condição
a  autonomia  e  a  vontade  da  sua  paciente.   A  Corte  visibiliza  alguns  estereótipos  de  gênero
frequentemente  aplicados  a  mulheres  no  setor  da  saúde,  que  geram  efeitos  graves  sobre  a
autonomia das mulheres e o seu poder de decisão: i) as mulheres são identificadas como seres
vulneráveis  e  incapazes  para  tomar  decisões  confiáveis  ou  consistentes,  o  qual  leva  a  que
profissionais  da  saúde  neguem  a  informação  necessária  para  que  elas  possam  dar  o  seu
consentimento informado; ii) as mulheres são consideradas como seres impulsivos e volúveis, pelo
qual necessitam da orientação de uma pessoa mais estável e com melhor critério, habitualmente
um homem protetor; e iii) as mulheres devem ser quem exerce a responsabilidade sobre a saúde
sexual do casal, de tal modo que é a mulher quem dentro de uma relação tem a tarefa de escolher

e usar um método anticonceptivo
242

.    É por isso que, no presente caso, a Corte dará especial
atenção sobre esse aspecto a fim de reconhecer e recusar os estereótipos que causam o prejuízo
dos direitos estabelecidos na Convenção. 

188. Da mesma forma, a Corte considera que é transcendental evitar que o pessoal médico induza
a paciente a consentir como consequência da falta de entendimento da informação dada, e que se
abstenha de atuar  prescindindo  do mesmo, especialmente  em casos em que a mulher  possui
poucos recursos econômicos e/ou níveis baixos de educação, sob o pretexto de que a medida é
necessária como meio de controle da população e da natalidade. Isso último pode, por sua vez,
levar a uma situação em que se induza à tomada de decisão em favor da esterilização da mulher e
não do homem, com base no estereótipo de que a mulher é quem desempenha o principal papel na
procriação e deve ser a responsável pela contracepção (infra par. 246).

iii) Caráter pleno e informado do consentimento

189. Finalmente,  a  Corte  destaca  que  o  consentimento  deve  ser  pleno  e  informado.  O
consentimento pleno só pode ser obtido depois de ter recebido informação adequada, completa,
fidedigna, compreensível e acessível, e depois de tê-la entendido exatamente.  A Corte considera
que depois de ter realizado uma análise de diversas fontes, que os prestadores de saúde deverão
informar ao paciente, pelo menos, sobre: i) a avaliação do diagnóstico; ii) o objetivo, método,
duração provável, benefícios e riscos esperados do tratamento proposto; iii) os possíveis efeitos
desfavoráveis do tratamento proposto; iv) as alternativas de tratamento, incluindo aquelas menos
invasivas, e a possível dor ou mal-estar, riscos, benefícios e efeitos secundários do tratamento
alternativo proposto; v) as consequências dos tratamentos, e vi) o que se estima acontecerá antes,
durante e depois do tratamento243·.

242  Cfr. FIGO, Recomendações sobre temas de ética em obstetrícia e ginecologia feitas pelo Comitê para o estudo dos
aspectos éticos da reprodução humana e saúde da mulher da FIGO de outubro 2012 e outubro de 2015, as quais recolhem
as recomendações a respeito do Risco da estereotipar a mulher no cuidado da saúde de 2011, pag. 332 a 336 (2012)  pag.
418 a 422 (2015).

243  Cfr. Código de Ética Médica de Nuremberg, 1947; Declaração de Helsinki, princípios 25 a 27; Declaração de Lisboa
sobre os direitos do paciente, princípios 3, 7 e 10; ONU, Princípios para a proteção dos doentes mentais e para a melhoria
da atenção à saúde mental, A/RES/46/119, 17 de dezembro de 1991, princípio 11.2; OMS, Esterilização feminina: guia para
a prestação de serviços, 1993 (processo probatório, tomo XIII, anexo 3 às alegações finais do Estado, folhas 5496 a 5499;
5510 a 5520 e 5530 a 5531); FIGO, Recomendações sobre temas de ética em obstetrícia e ginecologia feitas pelo Comitê
para o estudo dos aspectos éticos da reprodução humana e saúde da mulher da FIGO de novembro 2003, outubro 2012 e
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190. O Estado declarou que no ano 2000 não existia consenso sobre se os métodos alternativos de
tratamentos deviam ser informados, mas havia consenso a respeito de informar sobre a natureza
da intervenção, os fins e riscos. A Corte considera relevante destacar que diversos documentos em
nível  internacional,  e  a  jurisprudência  do  Tribunal  Europeu  de  Direitos  Humanos,  incluíam  a
necessidade  de  fornecer  informação  sobre  alternativas  ao  paciente244.   A  critério  desta  Corte,
existindo alternativas de tratamento, a referida informação forma parte do conceito de informação
necessária para adotar um consentimento informado e a sua prestação é considerada como um
elemento básico desse consentimento.

191. Agora,  vejamos,  como já ficou estabelecido  anteriormente,  a  obtenção  do consentimento
deve derivar de um processo de comunicação, mediante o qual pessoas qualificadas apresentam a
informação  clara  e  sem  tecnicismo,  imparcial,  exata,  veraz,  oportuna,  completa,  adequada,
fidedigna e oficiosa, ou seja, informação que outorgue os elementos necessários para a adoção de
uma decisão com conhecimento de causa.  O pessoal de saúde não deve atuar de forma coercitiva
ou indutiva a fim de que o ato médico seja aceito com base no entendimento que a opinião médica
prima sobre a autonomia e desejos do paciente. Os prestadores de serviços de saúde são agentes
fundamentais  para  garantir  que  se  dê  a  informação  adequada,  pelo  qual,  a  forma  como  a
informação é apresentada é importante porque, tanto o pessoal de saúde quanto o próprio paciente
podem ter  concepções  pré-concebidas  do  tratamento,  somando  ao  fato  de  que  muitas  vezes
existem problemas na comunicação de ideias entre os seres humanos245.

192. Nesse sentido, a fim de que a informação possa ser fielmente compreendida, o pessoal de

outubro 2015, que preveem as Diretrizes relativas a um consentimento bem informado adotadas em 1995 e reafirmadas e
complementadas em 2007, pag. 166 a 167 (2003), pag. 316 a 2012 e pag. 399 a 401 (2015), bem como as Considerações
éticas sobre a esterilização de 1989, 1990, 2000 e 2011, pag. 55 a 57 e 213 a 218 (2003), pag. 436 a 440 (2012) e pag.
537 a 541 (2015); ONU, Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, Recomendação Geral No. 24,  A
mulher e a saúde, 1999, par. 22 (processo probatório, tomo VIII, anexo 39 ao escrito de petições, argumentos e provas,
folha 2711); Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, artigo 6; ONU, Relatório do Relator Especial sobre o
direito de toda pessoa ao gozo do mais alto padrão possível de saúde física e mental, Anand Grover, A/64/272, 10 de
agosto de 2009, par. 15 e 16; AMM, Declaração da Associação Médica Mundial sobre a Esterilização Forçada, adotada pela
63  Assembleia  Geral,  Bangkok,  Tailândia,  outubro  de  2012  (processo  probatório,  tomo  VIII,  anexo  31  ao  escrito  de
petições, argumentos e provas, folhas 2613 a 2614); e Declaração Interinstitucional das Nações Unidas para eliminar a
esterilização forçada, sob coação e involuntária, adotada pela OACNUDH, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA, UNICEF e
OMS, 2014 (processo probatório, tomo VIII, anexo 25 ao escrito de petições, argumentos e provas, folhas 2452 a 2454 e
2457). 

244  Alguns desses documentos do ano 2000 são: ONU, Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres,
Recomendação Geral No. 24, A mulher e a saúde, 1999, par. 20 e 22; ONU, Princípios para a proteção dos doentes mentais
e  para  a  melhoria  do  atendimento  à  saúde  mental,  A/RES/46/119,  17  de  dezembro  de  1991,  princípio  11.2;  FIGO,
Recomendações sobre temas de ética em obstetrícia e ginecologia feitas pelo Comitê para o estudo dos aspectos éticos da
reprodução humana e saúde da mulher da FIGO de novembro 2003, que reúnem as Diretrizes relativas a um consentimento
bem informado adotadas em 1995, pag. 166 a 167, bem como as Considerações éticas sobre a esterilização de 1989, 1990,
2000 e 2000, pag. 55 a 57 e 213 a 218, e OMS, Esterilização feminina: guia para a prestação de serviços, 1993 (processo
probatório, tomo XIII, anexo 3 às alegações finais do Estado, fólios 5496 a 5498 e 5514 a 5516). Ver também as decisões
do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, como no caso V.C. Vs. Eslováquia, no qual fez referência a que a paciente não
tinha sido informada sobre alternativas de tratamento à esterilização. Cfr. TEDH, Caso V.C. Vs. Eslováquia, No. 18968/07.
Sentença  de  8  de  novembro  de  2011,  par.  112  (processo  probatório,  tomo  VIII,  anexo  28  ao  escrito  de  petições,
argumentos e provas, folhas 2531 a 2577). Ver também, O Relatório da Relatora Especial sobre a violência contra a mulher,
a  suas  causas  e  consequências,  Sra.  Radhika  Coomaraswamy,  Políticas  e  práticas  que  repercutem sobre  os  direitos
reprodutivos da mulher e contribuem para a violência contra a mulher, a causam ou a constituem, E/CN.4/1999/68/Add.4,
21 de janeiro de 1999, par. 52.

245  Cfr. ONU, Relatório do Relator Especial sobre o direito de toda pessoa ao gozo do mais alto padrão possível de
saúde física e mental, Anand Grover, A/64/272, 10 de agosto de 2009, par. 59.
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saúde deverá considerar as especificidades e necessidades do paciente246, como por exemplo, a sua
cultura, religião, estilos de vida, bem como o seu nível de instrução. Isso faz parte do dever de
fornecer  um  atendimento  em  saúde  culturalmente  aceitável.  A  Corte  destaca  que,  desde  a
Declaração de Helsinki, foi estabelecida a necessidade de “prestar especial atenção às necessidades
específicas de informação de cada participante potencial, bem como aos métodos utilizados para
entregar a informação”247 Da mesma forma, a Declaração de Lisboa afirma que a informação deve
ser entregue “de forma adequada à cultura local e, dessa forma, que o paciente possa entendê-
la”248.  Nesse sentido, a orientação da informação não apenas está dirigida a aquilo que o médico
poderia  considerar  como razoável  e necessário compartilhar,  senão que também deveria  estar
focada naquilo que é importante para o seu paciente.  Ou seja, que a informação fornecida deverá
ter um elemento objetivo e subjetivo. Considerar as especificidades da pessoa é especialmente
importante  quando  os  pacientes  pertencem a  grupos  em situação  de  vulnerabilidade  ou  com
necessidades específicas de proteção devido a fontes de exclusão, marginalização ou discriminação,
relevantes para o entendimento da informação. Por sua vez, a Corte considera que, para que a
informação seja totalmente compreendida e seja tomada uma decisão com conhecimento de causa,
deve  ser  considerado  um  prazo  razoável  de  reflexão,  que  poderá  variar  de  acordo  com  as
condições  de  cada  caso  e  as  circunstâncias  de  cada  pessoa.  Isso  constitui  uma  garantia
especialmente eficaz para evitar esterilizações não consentidas ou involuntárias249.

193. O Tribunal entende que as afirmações no parágrafo que antecede é relevante nos processos
de obtenção do consentimento informado para esterilizações femininas, devido à discriminação e
estereótipos negativos ou prejudiciais que enfrentam as mulheres no âmbito do atendimento à
saúde (supra par. 187). Nestes casos, além disso, a obrigação de dar informação consiste em um
dever reforçado, devido à natureza e entidade do ato mesmo. As considerações especiais inerentes
ao consentimento informado relativo à esterilização que devem ser levadas em consideração por
parte  do  pessoal  de saúde  e  a  informação  necessária  que deve dar  esse pessoal  para  que  a
paciente  possa  tomar  uma  decisão  informada,  deve  incluir  adicionalmente  ao  que  se  tenha
estabelecido que a esterilização constitui um método permanente e, em razão de que a paciente
pode posteriormente se arrepender da sua esterilidade, advertir sobre a existência de métodos
anticonceptivos alternativos menos invasivos, inclusive métodos de anticoncepção masculina, já
que poderia ser uma alternativa adequada. Da mesma forma, é conveniente que se considere e se
informe que a esterilização, por ser uma intervenção cirúrgica, poderia gerar riscos ou potenciais

246  Cfr. OMS, Esterilização feminina: guia para a prestação de serviços, 1993 (processo probatório, tomo XIII, anexo 3
às  alegações  finais  do  Estado,  folhas  5510 a  5520),  e  FIGO,  Recomendações  sobre  temas  de  ética  em obstetrícia  e
ginecologia feitas pelo Comitê para o estudo dos aspectos éticos de reprodução humana e saúde da mulher da FIGO em
novembro de 2003, outubro de 2012 e outubro de 2015, que estão reunidas nas Diretrizes relativas a um consentimento
bem informado adotadas em 1995 e reafirmadas e complementadas em 2007, pag. 166 a 167 (2003), pag. 316 a 2012 e
pag. 399 a 401 (2015), bem como as Considerações éticas sobre a esterilização de 1989, 1990, 2000 e 2011, pag. 55 a 57
e 213 a 218 (2003), pag. 436 a 440 (2012) e pag. 537 a 541 (2015).

247  Declaração de Helsinki, princípio 26.

248  Declaração de Lisboa sobre os direitos do paciente, princípio 7.

249  O TEDH considerou no caso  V.C Vs. Eslováquia que a senhora V.C. outorgou o seu consentimento durante o
trabalho  de parto,  apenas duas horas e meia  depois  de ter  ingressado ao hospital,  e em circunstâncias  que não lhe
permitiram tomar uma decisão livre, depois de ter considerado o que estava em jogo e as implicações da sua decisão a
respeito da esterilização.  Cfr.  TEDH, Caso V.C. Vs. Eslováquia, No. 18968/07. Sentença de 8 de novembro de 2011, par.
111 e 117 (processo probatório, tomo VIII, anexo 28 ao escrito de petições, argumentos e provas, folhas 2531 a 2577). De
mesma forma o Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, no caso  A.S v Hungria, concluiu que o prazo
de 17 minutos e as circunstâncias por meio das quais A.S. decidiu se submeter à esterilização, não lhe permitiram dar um
consentimento livre, pleno e informado. Cfr. ONU, Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, A.S. contra
Hungria (Comunicação No. 4/2004), CEDAW/C/36/D/4/2004, 29 de agosto de 2006, par. 11.3.
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efeitos  secundários  e  que  existe  uma  taxa  mensurável  de  falhas  como  qualquer  método  de
esterilização, mas que, por sua vez, poderiam existir consequências se recusa o tratamento250.  No
entanto, é conveniente deixar claro que esta decisão cabe apenas à mulher, embora possa ser
discutida com o companheiro (supra par. 182). Da mesma forma, é preciso abordar o fato que,
embora a esterilização seja de conveniência médica, não é um método de urgência ou emergência
(supra par. 177 e 178).

194. A  Corte  considera  que,  de  forma  geral,  as  considerações  especiais  inerentes  ao
consentimento informado para as esterilizações e os aspectos necessários que o pessoal de saúde
deve abordar para que a mulher tome uma decisão prévia, livre, plena e informada coincidem com
os critérios estabelecidos pela OMS desde o ano 1993 e a FIGO desde o ano 1989251. A FIGO e a
Declaração Interinstitucional da ONU, além disso, deram grande relevância à obrigação de não
censurar, reter ou mal interpretar informação de forma intencional sobre a esterilização e métodos
alternativos de anticoncepção, para obter o consentimento, pelo qual pode colocar a sua saúde e
dos direitos humanos básicos em risco252.

250  Cfr. OMS, Esterilização feminina: guia para a prestação de serviços, 1993 (processo probatório, tomo XIII, anexo 3
às  alegações  finais  do  Estado,  folhas  5496 a  5499),  e  FIGO,  Recomendações  sobre  temas  de  ética  em obstetrícia  e
ginecologia feitas pelo Comitê para o estudo dos aspectos éticos de reprodução humana e saúde da mulher da FIGO em
novembro de 2003, outubro de 2012 e outubro de 2015, que estão reunidas nas Diretrizes relativas a um consentimento
bem informado adotadas em 1995 e reafirmadas e complementadas em 2007, pag. 166 a 167 (2003), pag. 316 a 2012 e
pag. 399 a 401 (2015), bem como as Considerações éticas sobre a esterilização de 1989, 1990, 2000 e 2011, pag. 55 a 57
e 213 a 218 (2003), pag. 436 a 440 (2012) e pag. 537 a 541 (2015); ONU, Comitê para a Eliminação da Discriminação
contra a Mulher, Recomendação Geral No. 21, 1994, par. 21 a 23 (processo probatório, tomo VIII, anexo 38 ao escrito de
petições,  argumentos  e  prova,  folha  2700);  ONU,  Comitê  para  a  Eliminação  da  Discriminação  contra  a  Mulher,
Recomendação Geral No. 24, A mulher e a saúde, 1999, par. 20 a 22 (processo probatório, tomo VIII, anexo 39 ao escrito
de petições, argumentos e provas, folha 2711); ONU, Comitê de Direitos Humanos, Observação Geral No. 28, A igualdade
de direitos entre homens e mulheres, 29 de março de 2000, par. 20 ONU, Relatório da Relatora Especial sobre a violência
contra a mulher, suas causas e consequências, Sra. Radhika Coomaraswamy, Políticas e práticas que repercutem sobre os
direitos  reprodutivos  da  mulher  e  contribuem  para  a  violência  contra  a  mulher,  a  causam  ou  a  constituem,
E/CN.4/1999/68/Add.4, 21 de janeiro de 1999, par. 52; ONU, Relatório do Relator Especial sobre o direito de toda pessoa
ao gozo do mais alto padrão possível de saúde física e mental, Anand Grover, A/64/272, 10 de agosto de 2009, par. 54 e
55; AMM, Declaração da Associação Médica Mundial  sobre a Esterilização  Forçada, adotada pela  63 Assembleia  Geral,
Bangkok, Tailândia,  outubro de 2012 (processo probatório,  tomo VIII, anexo 31 ao escrito de petições, argumentos e
provas, folhas 2613 a 2614); e Declaração Interinstitucional das Nações Unidas para eliminar a esterilização forçada, sob
coação  e  involuntária,  adotada pela  OACNUDH,  UN Women,  UNAIDS,  UNDP,  UNFPA,  UNICEF e OMS,  2014 (processo
probatório, tomo VIII, anexo 25 ao escrito de petições, argumentos e provas, folhas 2452 a 2454 e 2457).

251  Cfr. OMS, Esterilização feminina: guia para a prestação de serviços, 1993 (processo probatório, tomo XIII, anexo 3
às alegações finais do Estado, fólios 5510 a 5520 e 5530 a 5531); OMS, Respeito dos direitos humanos ao proporcionar
informação  e  serviços  de  anticoncepcionais:  orientações  e  recomendações,  2014;  Ensuring  human  rights  within
contraceptive programmes.  A human rights analysis of existing quantitative indicators, 2014, pág. 25 a 26; Framework for
ensuring human rights in the provision of contraceptive information and services, 2014, págs. 3 a 6; Critérios médicos de
elegibilidade para uso de anticonceptivos, primeira edição, 1996, pag. 87 e seguinte;  segunda edição, 2000, pag. 105 e
seguintes.;  terceira  edição,  2005,  pag.  105  e  seguintes,  e   quarta  edição,  2009,  pag.  105  e  seguintes;  FIGO,
Recomendações sobre questões de ética em obstetrícia e ginecologia feitas pelo Comitê para o estudo dos aspectos éticos
da reprodução humana e saúde da mulher da FIGO de novembro 2003, outubro 2012 e outubro 2015, as que reúnem as
Diretrizes relativas a um consentimento bem informado adotadas em 1995 e reafirmadas e complementadas em 2007,
págs. 166 a 167 (2003), pag. 316 a 2012 e pag. 399 a 401 (2015), bem como as Considerações éticas sobre a esterilização
de 1989, 1990, 2000 e 2011, pag. 55 a 57 e 213 a 218 (2003), pag. 436 a 440 (2012) e pag. 537 a 541 (2015), e
Declaração Interinstitucional das Nações Unidas para eliminar a esterilização forçada, sob coação e involuntária, adotada
pela OACNUDH, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA, UNICEF e OMS, 2014 (processo probatório, tomo VIII, anexo 25 ao
escrito de petições, argumentos e provas, folhas 2452 a 2457).

252  Nesse mesmo sentido, a Declaração da Associação Médica Mundial sobre a Esterilização Forçada estabelece que
uma ampla variedade de métodos anticonceptivos, incluída a esterilização, devem estar acessíveis e ser economicamente
abordáveis para cada pessoa. Cfr.  AMM, Declaração da Associação Médica Mundial sobre a Esterilização Forçada, adotada
pela 63 Assembleia Geral, Bangkok, Tailândia, outubro de 2012, a qual ressalta que o consentimento em esterilizações deve
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195. Por outro lado, se não há consenso em nível internacional ou derivado da normativa interna
dos Estados a respeito de se o consentimento deve ser outorgado de forma verbal ou por escrito, a
Corte considera que a prova de existência deve ser documentada ou ser registrada formalmente
em algum instrumento253. Isso, claro está, dependerá de cada caso e situação. No entanto, a Corte
considera importante destacar que, conforme o direito comparado, todos os Estados que regulam a
esterilização cirúrgica feminina na sua legislação interna no ano 2000, bem como os Estados que
exigiam o consentimento informado por escrito, solicitavam tal consentimento principalmente para
atos  médicos  que,  pela  sua  gravidade  ou  natureza  invasiva,  mereciam  maior  segurança  e
formalidade no processo de obtenção do consentimento (infra par. 199).

196. Sem prejuízo disso, a Corte concorda com a opinião da Comissão, no sentido de que para
casos de esterilização feminina, devido à relevância e implicâncias da decisão e aos efeitos de
maior  segurança  jurídica,  o  consentimento  deveria  ser  outorgado  por  escrito,  na  medida  do
possível. Quanto maiores sejam as consequências da decisão que vai ser adotada, mais rigorosos
deverão ser os controles para assegurar que um consentimento válido seja realmente outorgado.

B.2.b Os  elementos  do  consentimento  derivados  dos  sistemas  jurídicos
nacionais

197. Agora,  vejamos,  a  Corte  considera  relevante  reforçar,  a  partir  de  uma  visão  do  direito
comparado  da  normativa  e  jurisprudência  nacional,  a  interpretação  outorgada  à  regra  do
consentimento informado como requisito prévio à submissão a atos médicos e as suas garantias
específicas, as quais também foram reunidas na legislação e prática nacional de diversos Estados
membros da Organização dos Estados Americanos (OEA), especialmente, da maioria dos Estados
que ratificaram a Convenção Americana. 

198. A Corte corroborou que no ano 2000, momento no qual aconteceram os fatos do presente
caso, um grande número de Estados dos quais se dispõe informação254 contava com normativa
interna de índole diversa em relação ao consentimento informado, já seja através de leis, guias
técnicas ou resoluções de instituições de saúde, e inclusive com jurisprudência relevante.  Uma
vasta  maioria  contavam  com  uma  norma  geral  para  todo  tipo  de  procedimentos  médicos255,

estar livre de qualquer incentivo material ou social que possa alterar a liberdade de eleição (processo probatório, tomo VIII,
anexo 31 ao escrito de petições, argumentos e provas, folhas 2613 a 2614).

253  O princípio 26 da Declaração de Helsinki afirma que o consentimento deveria ser preferencialmente escrito, mas se
não  fosse  possível  outorgá-lo  por  este  meio,  o  processo  para  consegui-lo  deve  ser  documentado  e  testemunhado
formalmente. Nesse mesmo sentido,  a OMS, Esterilização feminina: guia para a prestação de serviços, 1993 (processo
probatório, tomo XIII, anexo 3 às alegações finais do Estado, folhas 5518 a 5520), e ONU, Relatório do Relator Especial
sobre o direito de toda pessoa ao gozo do mais alto nível possível de saúde física e mental, Anand Grover, A/64/272, 10 de
agosto de 2009, par. 13.

254  Os Estados dos quais se dispõe informação no ano 2000 são: Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e
Venezuela. 

255  i) Na Argentina, Lei do Exercício da Medicina, Odontologia e Atividades Auxiliares, Lei Nacional No. 17.132 de 1976,
artigo 19, inciso 3 e Lei Básica da Saúde da Cidade Autônoma de Buenos Aires, Lei No. 153/99 de 1999, artigos 4, inciso d e
4, inciso h; ii) na Bolívia, Código de Ética Médica, Lei No. 728 de 4 de agosto de 1993, artigos 19 e 23. Da mesma forma, o
Código de Ética e Deontologia Médica foi adotado na Bolívia, conforme a informação pelas partes a esta Corte, mediante a
R.M. No. 047/04 de julho de 2004. Este código reiterou várias disposições do Código de Ética de 1993, nos seus artigos 8,
incisos 6 e 10; 20, 22, 23, 25 e 37. No mesmo sentido, ver os artigos vigentes 16, 18 (antes artigos 19 e 23) e 22 do
Código de Ética Médica entregue pelas partes (processo de trâmite perante a Comissão, tomo II, folhas 406 a 408 e 411 a
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enquanto alguns deles dispunham de normatividade aplicável a casos mais específicos256, inclusive
com normas regulatórias do consentimento para casos de esterilizações femininas257.

199. O Tribunal constata que as normas na esfera interna consideraram diferentes elementos do
consentimento informado, mas coincidiam no ano 2000, em termos gerais, em que este deveria ser
prévio, livre e informado. Dentro do elemento de acesso à informação, os Estados consideraram
que existem diversas formas de catalogar como se deve dar a informação ao paciente, a saber,
esta deve ser plena, clara, informada, autônoma, necessária e adequada, com conhecimento e
compreensão258. A Corte observa que, no ano 2000, o requisito de que o consentimento seja por
escrito  não  estava  presente  na  normativa  de  todos  os  Estados,  mas  sim  na  da  Argentina,
Honduras,  Peru  e  Uruguai.  A  Argentina  exigia  o  consentimento  por  escrito  nas  cirurgias  de

412); iii) no Canadá, a Corte Suprema proferiu duas sentenças importantes a respeito do consentimento informado: Reibl v.
Hughes e Hopp v. Lepp (1980) e Malette v. Shulman (1990). A primeira estabeleceu o “reasonable patient test”, conhecido
também  como  o  “subjective-objective  test”  para  determinar  a  informação  que  devia  ser  fornecida  para  obter  um
consentimento informado, para o qual se considerava aquilo que os médicos sabiam ou deviam saber sobre aquilo que o seu
paciente  gostaria  de  conhecer  sobre  o  procedimento  médico.  A  segunda  estabeleceu  que  a  obrigação  de  obter  o
consentimento  informado decorria  da  doutrina,  da  autonomia  individual,  e  destacou que  a  informação  devia  incluir  a
descrição do tratamento, os seus benefícios e riscos, a urgência do tratamento e se era necessário ou uma escolha; as
alternativas existentes (os seus riscos e benefícios), as consequências de recusar o tratamento, a opinião médica e qualquer
outra informação que o paciente solicitar. Da mesma forma, as províncias adotaram normativa, como o caso de Ontario que
adotou o Health Care Consent Act em 1996; iv) no Chile, Código de Ética do Colégio de Médicos do Chile de 1986, artigo
15; Decreto Supremo No. 42 de 1986 (revogado no ano 2005),  artigo 105; Carta dos Direitos do Paciente do Fundo
Nacional de Saúde (FONASA) de 1999, e Decreto No. 570 de julho de 2000, artigo 20, aplicável para estabelecimentos de
internação psiquiátrica públicos e privados; v) na Colômbia, Lei de Ética Médica, Lei No. 23 de 1981, artigo 15; Decreto No.
3380 de 1981, por meio do qual se regulamenta a Lei No. 23; Corte Constitucional da Colômbia, Sentenças No. T 401/94,
T-477/95, SU-337/99, e Resolução No. 13437 sobre os Direitos do Paciente, adotada pelo Ministério da Saúde em 1991,
artigo 2; vi) na Costa Rica, Lei Geral de Saúde, No. 5395, artigos 10 e 22;  vii) no Equador, Cfr. Código de ética Médica de
1992, artigos 15 e 16; viii) em El Salvador, Regulamento Geral de Hospitais do Ministério da Saúde Pública e Assistência
Social  de 1996, artigos 114 e 115; ix) nos Estados Unidos da América,  “Consumer Bill  of Rights and Responsibilities”
também conhecido como o “Patient’s Bill of Rights”, adotado pelo President’s Advisory Commission on Consumer Protection
and Quality in Health Care Industry. Da mesma forma, a jurisprudência norte-americana desde princípios do século XX faz
referência à obrigatoriedade do consentimento informado, por exemplo nos casos: Mohr v. Williams (1905), Pratt v. Davis
(1906), Rolater v. Strain (1913), y Schloendorff v. Society of New York Hospitals (1914); x) no México, Lei Geral da Saúde,
artigos 51 Bis 1 e 51 Bis 2 (introduzidos mediante modificatória  de abril  de 2009); artigo 100, inciso IV (referido ao
consentimento em pesquisas em seres humanos); artigo 103 (referente ao tratamento de pessoas doentes); artigo 77 Bis
37, incisos V e IX. (introduzido mediante modificatória de maio de 2003), e Regulamentação da Lei Geral de Saúde em
Matéria de Pesquisa para a Saúde de dezembro de 1981, artigo 14, inciso V, entre outros; xi) no Paraguai, Código Penal, Lei
No. 1160 de 1997, artigo 123; xii) no Peru,  Cfr.  Lei Geral de Saúde, Lei No. 26842 de 1997, que ainda está atualmente
vigente, artigos 4; 6, 15, inciso h, 27 e 40; xiii) no Uruguai, Decreto Bioética No. 258/92 de 1992, artigo 5 e 36 a 39; e
Código de Ética Médica de abril de 1995, artigos 15 e 38. O artigo 38 diz que a esterilização feminina e masculina deverão
contar  com  o  consentimento  livre  e  consciente  da  pessoa,  depois  de  ter  sido  devidamente  informados  sobre  as
consequências dessa intervenção médica; xiv) na Venezuela, Código de Deontologia Médica do ano 1985, artigo 69, inciso
4.

256 A norma de Barbados estava dirigida  ao consentimento informado em casos de encerramento da gravidez;  as
normas do Panamá e do Brasil se aplicavam à esterilização especificamente, no caso do Brasil este contava, também, com
normativa que reconhecia o direito ao planejamento familiar livre e sem coação alguma; a norma hondurenha se aplicava a
pesquisas científicas, e a norma da Jamaica se referia a casos de esterilização, mas era aplicada a apenas um centro de
saúde.  Nesse sentido, i) Em Barbados, Medical Termination of Pregnancy Act de 1983, artigo 8, inciso 1; ii) no Brasil,
Constituição  Federal  de  1988,  artigo  226,  inciso  7;  e  artigos  4  e  10  da  Lei  No.  9.263  de  janeiro  de  1996,  a  qual
desenvolveu o artigo 226, inciso 7 da Constituição Federal. O artigo 10, inciso II, numeral 6, também destacava que “[n]ão
será considerada uma manifestação de vontade, em conformidade com o § 1,  [a]  expressada durante alterações na
capacidade  de  discernimento  sob  a  influência  do  álcool,  drogas,  estados  emocionais  alterados  ou  deficiência  mental
temporária ou permanente”; iii) em Honduras, Código de Saúde, Decreto No. 65-91, 6 de agosto de 1991, artigos 10 e
176; iv) na Jamaica, o consentimento informado e escrito a respeito da esterilização feminina voluntária data do ano 1989.
Glen Vincent Fertility Management Unit elaborou um memorando contendo critérios para o caso de que uma mulher deseje
se submeter a uma ligadura de trompas, no qual afirma que: “[a] mulher que tenha mais de dois filhos pode escolher se
submeter a uma ligadura de trompas. Para tanto, deverá ser adequadamente aconselhada e assinar o formulário específico
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mutilação259; Honduras o exigia para se submeter a pesquisas científicas260; o Peru o solicitava para
aplicar  tratamentos  especiais,  para  realizar  testes  de  risco  ou  para  praticar  intervenções  que
pudessem afetar psíquica ou fisicamente o paciente261, e o Uruguai o exigia para autorizar o uso do
cadáver de uma pessoa para fins científicos, depois da sua morte262. Por outro lado, para o caso
específico do consentimento informado a respeito das esterilizações femininas, o Tribunal adverte
que, em todos os Estados que no ano 2000 contavam com normativa a esse respeito, era exigido o
consentimento por escrito.

200. Da  mesma  forma,  a  Corte  observa  que,  embora  a  regra  geral  fosse  a  obtenção  do
consentimento informado, alguns Estados reconheciam normativamente a existência de exceções à
sua obtenção, entre elas, os casos de urgência ou emergência nos que o consentimento não podia
ser obtido. No ano 2000, diversos Estados regulavam tais exceções263. No caso da esterilização
feminina, no entanto, o Tribunal corrobora que nenhum dos países que a regulava estabeleceu
exceções específicas a esse respeito.

sobre consentimento de forma prévia ao procedimento”. Memorandum, Fertility Management Unit  - Glen Vincent H/C,
Abortion Policy Review Advisory Group Final Report, 2  de maio de 1989, p. 26, e v) em Panamá, Lei No. 48 pelo qual se
permite a esterilização, maio de 1941, artigos 3 e 8. Embora essa norma estabeleça uma diferença entre esterilizações
voluntárias, necessárias, eugenésicas e de emergência, do artigo 8 se deduz que a esterilização procedia, na maioria dos
casos, depois de uma solicitação por escrito e assinada pela parte interessada e depois de uma autorização emitida por
uma equipe médica. A Corte destaca que essa norma foi revogada pela Lei 7, de 5 de março de 2013.

257  Os países com uma norma sobre o consentimento informado para a esterilização feminina são: i) Argentina, Lei de
Saúde Reprodutiva e Procriação Responsável, Lei No. 418, adotada pela Cidade de Buenos Aires em junho de 2000, artigo
3, inciso c, e Resolução No. 2492/2000, Procedimento cirúrgico de ligadura de trompas de Falópio. Requisitos e condições
para a sua habilitação em hospitais públicos da Província, adotada pela província de Mendoza em outubro de 2000, artigo 1;
ii) Bolívia, Norma Boliviana de Saúde NB–SNS–04–97 (“Anticoncepção Cirúrgica Voluntária para Mulheres em Alto Risco
Reprodutivo”), aprovada mediante Resolução da Secretaria No. 0/408 de 4 de agosto de 1997, e Norma Boliviana de Saúde
MSPS-98 (“Anticoncepção Cirúrgica Voluntária. Oclusão Tubária Bilateral em Risco Reprodutivo”), aprovada pela Resolução
Ministerial No. 0517 de 17 de novembro de 1998; iii) Brasil, Lei No. 9.263 de janeiro de 1996, a qual desenvolveu o artigo
226, inciso 7 da Constituição Federal; iv) Chile, Resolução No. 2.326 que fixa as diretrizes para os serviços de saúde sobre
esterilização feminina e masculina, adotada pelo Ministério da Saúde em 30 de novembro de 2000, em vigência desde
fevereiro de 2001, artigos 2, 3, 4 e 6; v) Costa Rica, Decreto Saúde Reprodutiva No. 27913-S de 1999, artigo 5, inciso d;
vi) Jamaica, Memorando, Fertility Management Unit - Glen Vincent H/C, Abortion Policy Review Advisory Group Final Report,
2 de maio de 1989, vii)  México,  Lei Geral da Saúde, modificatória  de junho 1991, artigo 67, terceiro  parágrafo; viii)
Panamá, Lei No. 48 pela qual se permite a esterilização, maio de 1941, e ix) Peru, Lei Geral de Saúde, Lei No. 26842 de
1997, artigo 6; Normas do Programa de Planejamento Familiar  do Ministério  da Saúde de 1999, Parte G denominada
“Anticoncepção Cirúrgica Voluntária Feminina”, em cujo inciso g se destaca ter precaução com os casos de mulheres em
pós-parto que não tenham dado o seu consentimento prévio;  Manual  de Normas e Procedimentos para atividades de
Anticoncepção Cirúrgica Voluntária (AQV), pag. 7 a 11; Lei de Política Nacional de População, Decreto Legislativo No. 346,
artigos 3 e 28. Algumas dessas normas apenas permitiam, no ano 2000, a esterilização em determinados casos, seja por
causas médicas  ou por paridade  satisfeita,  mas  não como um método anticonceptivo  para  regular  a  fecundidade.  No
entanto, a Corte observa que a normativa nos últimos anos inclui a esterilização feminina como uma opção de livre escolha
entre uma diversidade de métodos alternativos de controle da fecundidade.

258  A legislação do Brasil inclusive outorgava um período de reflexão para a tomada de decisão. Cfr. Artigo 10 da Lei
No. 9.263, de janeiro de 1996 do Brasil, a qual estabelecia 60 dias de reflexão antes de realizar a esterilização.

259  Cfr. Artigo 19, inciso 3 da Lei do Exercício da Medicina, Odontologia e Atividades Auxiliares, Lei No. 17.132 de
1976. 

260  Cfr. Artigo 176 do Código de Saúde, Norma No. 65-91 de 1991. 

261  Cfr. Artigo 27 da Lei Geral de Saúde, Lei No. 26842 de 1997.

262  Cfr. Artigo 1 da Lei de Transplantes de Órgãos e Tecidos, Lei No. 14.005 de 1971.

263  A saber: Argentina, Bolívia, Chile, Canadá (Ontário), Colômbia, Costa Rica, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e
Venezuela.
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B.2.c Conclusão

201. Com base em tudo o que foi exposto, a Corte conclui que, no momento em que os fatos do
presente caso aconteceram, existia uma obrigação internacional do Estado de obter, através do seu
pessoal de saúde, o consentimento dos pacientes para atos médicos e, especialmente, da mulher
para o caso de esterilizações femininas, o qual devia cumprir com as características de ser prévio,
livre, pleno e informado depois do processo de decisão informada.

B.3 Determinação dos alcances da responsabilidade internacional do Estado 

202. A Corte observa que a laqueadura bilateral, comumente conhecida como ligadura de trompas
de Falópio, em especial aquela realizada através da técnica pomeroy, é um método anticonceptivo
de caráter cirúrgico que causa a esterilização, ou seja, a privação da capacidade de reprodução
biológica da mulher de forma permanente. Um procedimento médico desse tipo deve ser realizado
de forma voluntária, e necessita do consentimento prévio, livre, pleno e informado, como explicado
no parágrafo anterior.  De fato, nas palavras da perito Luisa Cabal, “[a] esterilização é um método
anticonceptivo de caráter permanente que deve formar parte de uma ampla variedade de métodos
anticonceptivos à qual toda pessoa tem o direito de escolher ou recusar de forma autônoma, no
exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos”264.

203. À luz do exposto, cabe à Corte determinar, a seguir, se existia alguma regulamentação clara
no Estado da Bolívia a fim de prevenir as esterilizações femininas sem consentimento prévio, livre,
pleno  e  informado,  uma  vez  que  o  Estado  alegou  perante  esta  Corte  que  a  normativa  e  as
regulamentações invocadas pela Comissão e a representante para sustentar as violações alegadas
não eram aplicáveis no caso da senhora I.V. A Corte não determinará, no entanto, a validade
dessas normas já que não se alegou nenhuma violação ao artigo 2 da Convenção. Da mesma
forma, a Corte deverá decidir se o procedimento de ligadura das trompas realizado na senhora I.V.
configurou um caso de esterilização contrária às obrigações internacionais da Bolívia que decorrem
dos  parâmetros  acima  expostos  com  relação  à  obrigatoriedade  de  garantir  o  consentimento
informado da paciente com base na sua autonomia e dignidade, de modo a verificar se gerou a
responsabilidade internacional do Estado pela atuação dos seus funcionários públicos, neste caso,
do seu pessoal da saúde em um hospital público. 

204. A Corte observa que, apesar das proibições expressas a respeito das esterilizações forçadas
ou  involuntárias  terem  sido  estabelecidas  no  âmbito  do  direito  penal  internacional265 ou  na
tipificação de delitos  na esfera interna266,  a ausência  de um consentimento informado sobre a
privação da capacidade de reprodução biológica de uma mulher pode constituir uma violação dos
direitos reconhecidos na Convenção Americana, como foi afirmado. Agora, existe uma disputa no
presente caso a respeito da terminologia adequada a ser utilizada. Por um lado, tanto a Comissão
quanto a representante classificaram os fatos deste caso como sendo uma esterilização forçada,

264  Perícia  apresentada por Luisa  Cabal  perante agente dotado de  fé  pública  em 28 de abril  de 2016 (processo
probatório, tomo XI, fé pública, folha 3973).

265  Ver  artigos  7(1)(g),  8(2)(b)(xxii)  e  8(2)(e)(vi)  do  Estatuto  de  Roma.  De  fato,  a  esterilização  forçada  foi
reconhecida como crime de guerra no julgamento de Nuremberg, no qual os agressores foram julgados por atos cometidos
no contexto da pesquisa médica. 

266  Bolívia (2013), Brasil (1996), Equador (2014), México (2012) e Venezuela (2007) tipificam a conduta penal de
esterilização forçada dentro das suas jurisdições como delito comum: esterilização forçada Bolívia e Brasil, privação forçada
da capacidade de reprodução no Equador e esterilidade provocada no México.
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enquanto o Estado argumentou que tal classificação é própria do direito penal internacional, pelo
qual, neste caso, a Corte deveria se referir, eventualmente, a uma esterilização sem consentimento
ou involuntária.   A  Corte  observa  que,  no  âmbito  dos  direitos  humanos,  vem sendo utilizada
terminologia diferente por parte dos organismos internacionais e regionais de direitos humanos.
Fez-se referência à esterilização sem consentimento267, esterilização não consentida268, esterilização
involuntária269,  esterilização  obrigatória270,  esterilização  forçada271 ou  forçada272,  e  esterilização
coercitiva ou sob coação273. Aos efeitos desta sentença, a esterilização sem consentimento prévio,
livre, pleno e informado será considerada pela Corte, como uma esterilização não consentida ou
involuntária.

205. Cabe então ao Tribunal verificar se a Bolívia cumpriu com as suas obrigações de respeitar e
garantir, sem discriminação, os direitos à integridade pessoal, à liberdade pessoal, à dignidade, à
vida privada e familiar, a fundar uma família e de acesso à informação, em relação à autonomia
pessoal e a saúde sexual e reprodutiva, através do consentimento prévio, livre, pleno e informado.

267  Cfr. ONU, Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, Recomendação Geral No. 24, A mulher e
a  saúde,  1999,  par.  22;  ONU,  Comitê  para  a  Eliminação  da  Discriminação  contra  a  Mulher,  A.S.  contra  Hungria
(Comunicação No. 4/2004), CEDAW/C/36/D/4/2004, 29 de agosto de 2006, par. 11.4;  ONU, Relatório do Relator Especial
sobre a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, Manfred Nowak, A/HRC/7/3, 15 de
janeiro de 2008, par. 38, e TEDH, Caso V.C. Vs. Eslováquia, No. 18968/07. Sentença de 8 de novembro de 2011; Caso N.B.
Vs. Eslováquia, No. 29518/10. Sentença de 12 de junho de 2012, e Caso I.G., M.K. e R.H. Vs. Eslováquia, No. 15966/04.
Sentença de 13 de novembro de 2012 (processo probatório, tomo VIII, anexos 26, 27 e 28 às petições, argumentos e
provas, fólios 2474 a 2577).

268  Cfr.  ONU, Relatório do Relator Especial sobre o direito de toda pessoa ao gozo do mais alto padrão possível de
saúde física e mental, Anand Grover, A/64/272, 10 de agosto de 2009, par. 55.

269  Cfr.  ONU,  Comitê  de  Direitos  Humanos,  Observações  finais  relativas  ao  Japão,  CCPR/C/70/Add.102,  15  de
novembro de 2000, par. 21; Comitê contra a Tortura,Conclusões e recomendações relativas ao Peru, CAT/C/PER/CO/4, 25
de julho de 2006, par. ONU, Comitê contra a Tortura, Observações finais relativas à Eslováquia, CAT/C/SVK/CO/2, 17 de
dezembro de 2009, par. 14, e Comitê contra a Tortura, Observações finais relativas ao Quênia, CAT/C/KEN/CO/2, 19 de
junho de 2013, par. 27.

270  Cfr. ONU, Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, Recomendação Geral No. 19, A violência
contra a mulher, 1992, par. 22, e Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, Observações finais relativas
aos Países Baixos, CEDAW/C/NLD/CO/5, 5 de fevereiro de 2010, par. 46 e 47.

271  Cfr. ONU, Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, Recomendação Geral No. 21, A igualdade
no matrimônio e nas relações familiares, 1994, par. 22; Comitê de Direitos Humanos, Observações finais a respeito da
Eslováquia, CCPR/CO/78/SVK, 22 de agosto de 2003, par. 12; Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher,
Observações finais  relativas  a respeito  da Eslováquia,  CEDAW/C/SVK/CO/4,  17 de julho de 2008,  par.  31; Comitê  de
Direitos Humanos, Observações finais relativas à Eslováquia, CCPR/C/SVK/CO/3, 20 de abril de 2011, par. 13; Comitê sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência, Observações finais a respeito do Peru, CRPD/C/PER/CO/1, 16 de maio de 2012,
par.  34  e  35,  e  Comitê  contra  a  Tortura,  Observações  finais  sobre  o  segundo  relatório  periódico  do  Quênia,
CAT/C/KEN/CO/2, 19 de junho de 2013, par. 27.

272  Cfr.  ONU, Relatório da Relatora Especial sobre a violência contra a mulher, a suas causas e consequências, Sra.
Radhika Coomaraswamy, Políticas e práticas que repercutem sobre os direitos reprodutivos da mulher e contribuem para a
violência contra a mulher, causam-na ou a constituem, E/CN.4/1999/68/Add.4, 21 de janeiro de 1999, par. 51; Comitê de
Direitos Humanos, Observações finais relativas ao Japão, CCPR/C/79/Add.102, 19 de novembro de 1998, par. 31; ONU,
Relatório do Relator Especial sobre o direito de toda pessoal ao gozo do mais alto padrão possível de saúde física e mental,
Anand Grover, A/64/272, 10 de agosto de 2009, par. 55; Relatório da relatora especial sobre a violência contra a mulher, as
suas causas e consequências, Rashida Manjoo, A violência contra as mulheres com deficiências, A/67/227, 3 de agosto de
2012, par. 28.

273  Cfr.  ONU, Comitê de Direitos Humanos, Observações finais  a respeito da Eslováquia,  CCPR/CO/78/SVK, 22 de
agosto de 2003, par. 12, e Comitê contra a Tortura, Observações finais relativas ao Quênia, CAT/C/KEN/CO/2, 19 de junho
de 2013, par. 27.
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Associado ao exposto, é preciso determinar em que medida os fatos do presente caso constituíram
um ato de violência contra a mulher.

B.3.a Dever de prevenção a respeito dos direitos reconhecidos nos artigos 5,
7, 11, 13 e 17 da Convenção Americana e 7.b) da Convenção de Belém do Pará

206. A Corte reitera que não basta que os Estados se abstenham de violar os direitos, senão que é
imperativa a adoção de medidas positivas, determinantes em função das necessidades específicas
de proteção do sujeito de direito, seja pela sua condição pessoal ou pela situação específica em que
se encontre274.

207. Sobre a obrigação de garantia, a Corte estabeleceu que pode ser cumprida de diferentes
formas, em função do direito específico que o Estado deva garantir e das especiais necessidades de
proteção275. Esta obrigação implica o dever dos Estados de organizar todo o aparato governamental
e, em geral, todas as estruturas através das quais se manifesta o exercício do poder público, de
forma tal  que sejam capazes de assegurar juridicamente  o livre e pleno exercício  dos direitos
humanos276.  Como  parte  dessa  obrigação,  o  Estado  está  no  dever  jurídico  de  “prevenir,
razoavelmente, as violações dos direitos humanos, de investigar seriamente com os meios ao seu
alcance  as  violações  que  se  tenham  cometido  dentro  do  âmbito  da  sua  jurisdição  a  fim  de
identificar  os responsáveis,  de impor-lhes as sanções pertinentes e de assegurar à vítima uma
adequada reparação”277.

208. Por sua vez, a Corte estabeleceu que o dever de prevenção, que forma parte do dever geral
de garantia, abrange todas aquelas medidas de caráter jurídico, político, administrativo e cultural
que promovam a proteção aos direitos humanos e que assegurem que as eventuais violações a
eles sejam efetivamente consideradas e tratadas como um ato ilícito que, como tal, é passível de
levar a sanções para quem as cometa, bem como a obrigação de indenizar às vítimas pelas suas
consequências  prejudiciais.  É  claro,  por  sua  vez,  que  a  obrigação  de  prevenir  é  de  meio  ou
comportamento e não se demonstra o seu não cumprimento pelo simples fato de que um direito
tenha  sido  violado278.  Igualmente,  a  Corte  destacou  que  os  Estados  são  responsáveis  pela
regulamentação,  supervisão  e  fiscalização  dos serviços  de saúde  no  âmbito  interno,  tanto  em
instituições  privadas  quanto  nas  públicas,  bem  como  a  implementação  de  uma  série  de
mecanismos que levem a tutelar a efetividade dessa regulamentação279.

274 Cfr. Caso da Massacre de Pueblo Bello Vs. Colômbia.  Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 31 de janeiro de
2006. Série C No. 140, par. 111, e Caso Chinchilla Sandoval Vs. Guatemala, supra, par. 168.

275  Cfr. Caso Vargas Areco Vs. Paraguai. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 26 de setembro de 2006. Série C
No. 155, par. 73, e Caso Massacre de Santo Domingo Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito e Reparações. Sentença de
30 de novembro de 2012. Série C No. 259, par. 189.

276  Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Mérito, supra,  par. 166, e  Caso Tenorio Roca e outros Vs. Peru,
supra, par. 142.

277  Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Mérito,  supra, par. 174, e Caso Tenorio Roca e outros Vs. Peru, supra,
par. 142.

278  Cfr.  Caso  Velásquez  Rodríguez  Vs.  Honduras.  Mérito,  supra,  par.  166,  y  Caso  Velásquez  Paiz  e  outros  Vs.
Guatemala, supra, par. 107.

279  Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, supra, par. 89 e 90, e Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador, supra, par.
175. 
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209. A  Corte  considera  que  a  existência  de  uma  regulação  clara  e  coerente  a  respeito  das
prestações de serviços de saúde é imprescindível para garantir a saúde sexual e reprodutiva e as
correspondentes  responsabilidades  pela  prestação  desse  serviço.  O  Tribunal  considera  que  a
existência de normativa que regule o acesso à informação sobre métodos de planejamento familiar
e a todo tipo de informação necessária em matéria de saúde sexual e reprodutiva, bem como a
criação de normativa que garanta a obtenção do consentimento informado e os elementos que
devem ser  respeitados  para  a  sua validade,  contribuem para  a proteção  contra violações aos
direitos humanos das mulheres, principalmente em casos como o presente.

210. Nesse  sentido,  a  Corte  considera  pertinente  que  se  incluam  na  normativa  dos  Estados
definições claras sobre o que constitui o consentimento informado. Além disso, os Estados devem
monitorar os centros de saúde públicos e privados,  incluindo clínicas e hospitais,  que realizam
procedimentos de esterilização a fim de assegurar que o consentimento pleno da paciente seja
outorgado antes da realização de qualquer esterilização, com a conseguinte adoção de mecanismos
para obter uma sanção, em caso de que isso não se cumpra280. Da mesma forma, o artigo 22 da
Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da UNESCO (supra par. 176) estabelece a
obrigação dos Estados de adotar disposições de diversa índole para pôr em prática os princípios
enunciados  em conformidade  com o  direito  internacional  dos  direitos  humanos,  entre  eles,  o
consentimento informado. O Tribunal considera que, para casos de esterilizações não consentidas
ou involuntárias, as medidas para prevenir tais atos são de vital importância, já que, se bem a
criação  de  mecanismos  de  acesso  à  justiça  permitem  a  garantia  dos  direitos,  não  poderão
assegurar em todos os casos a restituição integral da capacidade reprodutiva, a qual terá sido
perdida devido à intervenção cirúrgica.

211. A Corte observa que na época dos fatos, ou seja, em 1 de julho de 2000, a normativa sobre o
consentimento informado em relação a intervenções cirúrgicas de esterilização feminina na Bolívia
estava regulamentada por duas normas específicas: a Norma Boliviana de Saúde NB–SNS–04–97
(“Anticoncepção Cirúrgica Voluntária para Mulheres em Alto Risco Reprodutivo”)281, aprovada pela
Secretaria Nacional de Saúde em agosto de 1997 (doravante “norma boliviana de 1997”), e a
Norma Boliviana de Saúde MSPS-98 (“Anticoncepção Cirúrgica Voluntária. Oclusão Tubária Bilateral
em Risco Reprodutivo”)282, aprovada pelo Ministério da Saúde e Previdência Social em novembro de
1998 (doravante “norma boliviana de 1998”).

212. Conforme a norma boliviana de 1997, a esterilização cirúrgica voluntária para mulheres tinha
como objetivo reduzir  a mortalidade  causada por fatores de alto risco reprodutivo283,  e estava

280  Cfr. ONU, Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, Observações finais relativas a respeito da
Eslováquia, CEDAW/C/SVK/CO/4, 17 de julho de 2008, par. 31.

281  Cfr. Norma Boliviana de Saúde NB–SNS–04–97 (“Anticoncepção Cirúrgica Voluntária para Mulheres em Alto Risco
Reprodutivo”), aprovada mediante Resolução da Secretaria No. 0/408 de 4 de agosto de 1997 (processo de trâmite perante
a Comissão, tomo III, folhas 887 a 898).

282  Cfr. Norma Boliviana de Saúde MSPS-98 (“Anticoncepção Cirúrgica Voluntária. Oclusão Tubária Bilateral em Risco
Reprodutivo”), aprovada pela Resolução Ministerial No. 0517 de 17 de novembro de 1998 (processo de trâmite perante a
Comissão, tomo I, folhas 186 a 200).

283  A norma boliviana de 1997 definia o alto risco reprodutivo como sendo a “probabilidade que tem, tanto a mulher
em idade fértil quando o seu produto em potencial, de experimentar lesão ou morte em caso de gravidez”.  Cfr. Norma
Boliviana de Saúde NB–SNS–04–97, pág. 17. A norma continha uma lista de razões médicas para a esterilização, entre
elas: doenças pulmonares com limitação da capacidade respiratória, rotura uterina grave, terceira cesárea com três filhos
vivos, entre outras. A paridade satisfeita se referia aos casos de mulheres que solicitassem a esterilização sempre e quando
houvesse cinco partos vaginais  com produtos vivos e a mulher seja maior de 35 anos (processo de trâmite perante a
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orientada  a  mulheres  em  idade  fértil,  com  vida  sexual  ativa,  que  apresentassem  alto  risco
reprodutivo e desejassem contar com um método permanente de anticoncepção. A norma boliviana
de 1997 estabelecia que a anticoncepção cirúrgica era um procedimento voluntário, que requeria o
consentimento prévio da paciente, depois de ter sido plenamente informada sobre o procedimento
de esterilização, as suas consequências, bem como sobre os diferentes métodos anticonceptivos e
as suas características, com uma terminologia clara e por pessoal capacitado, para assegurar a
compreensão da informação recebida. Essa norma definia o consentimento informado para casos
de esterilizações como “a decisão da usuária, para que se submeter a uma esterilização cirúrgica
voluntária  depois  de  ter  sido  plenamente  informada  sobre  o  procedimento  e  as  suas
consequências”284, para o qual devia assinar a folha de consentimento informado, o qual constituía
a autorização legal para realizá-lo. A norma estabelecia especificamente que era necessário levar
em consideração que “no momento de obtenção do consentimento informado a paciente não esteja
submetida a pressões e/ou a fatores físicos ou emocionais que pudessem afetar a sua capacidade
para tomar uma decisão estudada e cuidadosa sobre a anticoncepção”285. 

213. No  entanto,  apesar  da  exigência  do  consentimento  informado  para  casos  de  alto  risco
reprodutivo, a regra 5 assinalava que a esterilização cirúrgica voluntária “[podia] ser realizada por
decisão médica em laparotomia frente a casos graves, devidamente documentada com a história
clínica e consultando a família”286, sem especificar quais seriam esses casos. Essa regra foi citada
na  Resolução  Administrativa  de  10  de  março  de  2003,  que  deixou  sem  efeito  a  decisão  de
destituição do médico no âmbito do procedimento administrativo sem qualquer argumentação nem
fundamentação (supra par. 90). Igualmente, a regra 6 da norma boliviana de 1997 estabelecia
que, para que a mulher pudesse ter acesso à esterilização cirúrgica, prévio aconselhamento, cada
serviço credenciado para realizar o procedimento devia formar um comitê de análise, integrado
por,  pelo  menos,  três profissionais,  os  quais  uma vez analisado  o  caso deviam elaborar  uma
resolução de aprovação justificada287.

214. Por sua vez, a norma boliviana de 1998 foi adotada para regular a técnica da oclusão tubária
bilateral  -  técnica que causa a esterilização permanente -  a fim de melhorar  a qualidade  dos
serviços integrais para a mulher com risco reprodutivo288. Essa norma reconheceu expressamente
que  os  direitos  reprodutivos  incluíam  o  “[d]ireito  [dos]  casais  a  indivíduos  a  decidir  livre  e
responsavelmente o número e o intervalo dos filhos e a dispor da informação, educação e os meios
para  tanto”289.  Essa  norma também estabelecia  que  a  oclusão  tubária  bilateral  seria  realizada

Comissão, tomo III, folhas 892 a 895).

284 Norma Boliviana de Saúde NB–SNS–04–97, pág. 27 (processo de trâmite perante a Comissão, tomo III, folha 898).

285 Norma Boliviana de Saúde NB–SNS–04–97, pág. 27. A norma definia o consentimento informado geral como sendo a
decisão voluntária da paciente para se submeter a um procedimento médico ou cirúrgico com real conhecimento e sem
pressões (processo de trâmite perante a Comissão, tomo III, folhas 894 a 898).

286 Norma Boliviana de Saúde NB–SNS–04–97, pág. 19 (processo de trâmite perante a Comissão, tomo III, folha 894).

287  Cfr. Norma Boliviana de Saúde NB–SNS–04–97, pág. 19 (processo de trâmite perante a Comissão, tomo III, folha
894).

288  Nessa  norma,
define-se o risco reprodutivo como sendo a “probabilidade que uma mulher tem de sofrer algum dano em caso de gravidez
em condições de saúde desfavoráveis. É detectado em mulheres não grávidas”. Da mesma forma, são adotados conceitos
como o risco obstétrico, definido como a “[p]robabilidade que tem uma mulher grávida e/ou o seu filho de sofrer um dano
pela presença de fatores de risco de tipo biológico, ambiental ou social”. Norma Boliviana de Saúde MSPS-98, pág. 15
(processo de trâmite perante a Comissão, tomo I, folha 193).

289 Norma Boliviana de Saúde MSPS-98, pág. 18 (processo de trâmite perante a Comissão, tomo I, folha 195).
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sempre  e  quando  a  paciente  tivesse  recebido  uma  orientação  adequada  e  quando  houvesse
comprovação  da  sua  decisão  mediante  assinatura  ou  impressão  digital  do  documento  de
consentimento informado290.

215. Apesar da existência dessa normativa, que exigia um consentimento informado por parte da
paciente, por escrito e assinado, o Estado alegou que essa normativa não se aplicava ao caso da
senhora I.V. porque as normas bolivianas de 1997 e 1998 tinham sido adotadas para casos em que
as pacientes voluntariamente, fora da gravidez, recorressem a um centro médico para solicitar a
ligadura de trompas. O Estado argumentou que esse não foi o caso da senhora I.V., uma vez que a
sua esterilização aconteceu logo após o cenário médico apresentado com motivo da cesárea. Isso
foi ratificado pelas declarações dos médicos durante o procedimento substanciado perante esta
Corte. Nesse sentido, um dos médicos que interviu declarou que, uma vez que a norma boliviana
de 1998 não era aplicável, e o caso da senhora I.V. constituiu um caso especial, o consentimento
verbal era suficiente para autorizá-lo, destacando que, mesmo nesses casos, a esterilização devia
ser voluntária291. No entanto, o outro médico afirmou durante o procedimento administrativo em
nível interno que, embora fosse necessário praticar a ligadura de trompas desde um ponto de vista
médico, foi incorreto fazê-lo desde um ponto de vista legal, porque deveria ter esperado que a
senhora  I.V.,  depois  da  cirurgia,  tomasse  a  decisão  de  se  submeter  a  esse  procedimento292.
Posteriormente, na sua declaração apresentada perante este Tribunal, afirmou que as declarações
anteriores tinham sido descontextualizadas e que o que quis dizer era que, embora a ligadura de
trompas fosse absolutamente recomendável, “nem a lei nacional nem os protocolos internacionais
na matéria[,] estabeleciam um procedimento normatizado ou legal em casos complexos, difíceis ou
excepcionais”293, como no caso da senhora I.V.  

216. Por outra parte, a Corte corroborou que o Código de Ética Médica, vigente no momento dos
fatos, determinava como obrigação dos médicos a obtenção do consentimento informado e escrito
do paciente para a aplicação de qualquer procedimento médico ou cirúrgico, especialmente em
situações que representassem risco ou mutilação. O código estabelecia que apenas em casos de
emergência e quando o consentimento não pudesse ser outorgado, sendo que o critério clínico
aconselhasse um tratamento imediato, podia-se atuar sem autorização. Para o caso específico da
esterilização, esta só podia ser realizada por solicitação expressa, voluntária e documentada da
mulher ou em caso de indicação terapêutica estritamente determinada por uma equipe médica294.

290 Norma Boliviana de Saúde MSPS-98, pág. 21 (processo de trâmite perante a Comissão, tomo I, folha 196). A norma
boliviana de 1998 descreve a escolha informada como sendo o “processo pelo qual uma pessoa toma uma decisão sobre
atendimento em saúde. Deve estar baseada no acesso a toda a informação necessária e a sua plena compreensão desde o
ponto de vista do cliente. O processo deve resultar em uma decisão livre e informada da pessoa sobre se deseja ou não
receber serviço de saúde e, se for assim, qual método ou procedimento escolheria e concorda em receber”. Igualmente
define o consentimento informado como “o ato pelo qual se concorda em receber atendimento médico ou tratamento,
depois de um processo de escolha informada”. Norma Boliviana de Saúde MSPS-98, pág. 17 (processo de trâmite perante a
Comissão, tomo I, folha 194).

291  Cfr. Depoimento prestado por Edgar Torrico Ameller à Corte Interamericana na audiência pública celebrada em 2
de maio de 2016.

292  Cfr. Resolução Final N° 020/2002 emitida pela Unidade de Assessoria Jurídica do Serviço Departamental de Saúde
de La Paz em 25 de julho de 2002 (processo probatório, tomo XIV, anexo 3 às alegações finais da representante, folha
5769).

293 Depoimento prestado perante agente dotado de fé pública  por Marco Vladimir Vargas Terrazas em 28 de abril de
2016 (processo probatório, tomo XI, declaração juramentada, folhas 3933 a 3939).

294  Cfr. Resolução N°
086/2002 emitida pelo Tribunal de Sentença Segundo de La Paz em 18 de novembro de 2002 (processo probatório, tomo
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217. Da mesma forma, o Estado apresentou como elemento probatório uma comunicação do Chefe
de Obstetrícia do Hospital  da Mulher, de 26 de outubro de 2015, na qual afirmava que “[n]ão
exist[iam] em obstetrícia protocolos específicos para realizar Ligadura de Trompas Uterinas por
indicação  médica,  já  que  e[ra]  uma  procedimento  alternativo  não  protocolizado,  e  a  mesma
constitu[ia]  uma situação  especial  [o]bstétrica  onde  quem decid[ia]  era  o  especialista,  quem,
orientado pela sua experiência e baseado na evidência obstétrica, e a fim de prevenir complicações
obstétricas  futuras  que  derivariam  em uma  morte  materna  e/ou  fetal,  realiza[va]  a  cirurgia
correspondente”295. A Corte observa que, conforme a normativa correspondente, o Código de Ética
Médica da época exigia a obtenção de um consentimento informado e assinado pela paciente ou a
determinação de uma equipe médica.

218. A  Corte  conclui  que  a  normativa  em  relação  ao  consentimento  informado  e  à  sua
regulamentação a respeito das intervenções cirúrgicas de esterilização feminina vigente na Bolívia
na época dos fatos, era errada, imprecisa e, inclusive, contraditória. Por um lado, assegurava o
consentimento informado por escrito e, por outro lado, estabeleciam-se situações em que, “por
decisão médica e  frente  a casos graves”,  a  esterilização  podia  ser  realizada,  sem que ficasse
claramente estabelecido quais casos seriam esses.  A Corte observa que, conforme as declarações
referidas  supra, nem mesmo o próprio pessoal de saúde tinha clareza a respeito de que norma
devia ser aplicada no caso da senhora I.V.

219. A Corte considera que o caso pelo qual a senhora I.V. foi submetida a uma esterilização
poderia ser entendido como regulamentado pelas normas bolivianas de 1997 e 1998, que exigiam
um consentimento assinado por escrito.   O acervo probatório frente a Corte mostra de forma
evidente que a decisão de praticar a ligadura das trompas da senhora I.V. Foi adotada durante o
transoperatório, não existindo qualquer comprovante de que ela tenha outorgado o consentimento
por algum meio escrito296. No entanto, o próprio Estado alegou que essas normas eram inaplicáveis
ao  caso  em análise,  porque  a  esterilização  não  foi  solicitada  de  forma voluntária,  senão  que
respondia a um critério médico.

220. Por conseguinte, a Corte conclui que, apesar da existência de normativa geral, a respeito do
consentimento informado, o Estado da Bolívia não adotou medidas de prevenção suficientes para
que o pessoal de saúde garantisse à senhora I.V. O seu direito a tomar as suas próprias decisões
sobre a sua saúde reprodutiva e os métodos anticonceptivos que melhor se ajustavam ao seu

VII, anexo 24 à submissão do caso, folha 2191). Conforme esta Resolução, os artigos 19 e 23 do Código de Ética Médica da
época, adotado mediante Lei No. 728 de 4 de agosto de 1993, determinavam a obrigação de obter o consentimento,
mesmo para casos de esterilização. A Corte observa que o Código de Ética Médica que consta no processo prevê essas
obrigações nos seus artigos 16, 18, 19 e 22 (processo de trâmite perante a Comissão, tomo II, folhas 411 a 412). A Corte
considera necessário destacar que não levará em consideração, aos efeitos da análise do presente capítulo, o Código de
Ética e Deontologia Médica, uma vez que, conforme a informação que consta nos expediente e entregue pelas partes, esse
código teria sido adotado mediante a R.M. No. 047/04 de julho de 2004, pelo qual não estaria vigente no momento dos
fatos. Sem prejuízo do exposto, a Corte destaca que os artigos 8, incisos 6 e 10, 20, 22, 23, 25 e 37 desse código contêm
disposições semelhantes aos do Código de Ética Médica de 1993 (processo de trâmite perante a Comissão, tomo II, folhas
406 a 408).

295 Comunicação do Chefe de Obstetrícia do Hospital da Mulher ao Diretor desse hospital em 26 de outubro de 2015
(processo probatório, tomo X, anexo 10 à contestação do Estado, folhas 3619 a 3620).

296  Cfr. Protocolo Operatório transcrito pelo Hospital da Mulher (processo probatório, tomo VII, anexo 8 à submissão
do caso, folha 2138); Declaração feita perante agente dotado de fé pública por Marco Vladimir Vargas Terrazas em 28 de
abril de 2016 (processo probatório, tomo XI, agente dotado de fé pública, fólio 3937), e Declaração feita por Edgar Torrico
Ameller perante a Corte Interamericana na audiência pública celebrada em 2 de maio de 2016.
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projeto  de  vida,  de  tal  modo  que  não  fosse  submetida  a  uma  esterilização  sem  o  seu
consentimento prévio, livre, pleno e informado. Em virtude disso, a Corte considera que o Estado
não adotou as medidas preventivas regulatórias necessárias que estabelecessem com clareza a
obrigação médica de obter o consentimento em casos como o da senhora I.V. e faltou, portanto, ao
seu dever de atuar com a devida diligência  para prevenir  que aconteça uma esterilização não
consentida ou involuntária. 

B.3.b Dever de respeito dos direitos reconhecidos nos artigos 5, 7, 11, 13 e
17 da Convenção Americana e 7.a) da Convenção de Belém do Pará

221. O Tribunal estabeleceu que, conforme o artigo 1.1 da Convenção, os Estados estão obrigados
a respeitar e garantir os direitos humanos reconhecidos nela. A responsabilidade internacional do
Estado está fundamentado em atos ou omissões de qualquer poder ou órgão deste, independente
da sua hierarquia, que violem a Convenção Americana297.

222. Sobre o dever de respeito, a Corte afirmou que a primeira obrigação assumida pelos Estados
Partes, nos termos do referido artigo, é de “respeitar os direitos e as liberdades” reconhecidos na
Convenção. Assim, na proteção dos direitos humanos, está necessariamente compreendida a noção
da  restrição  ao  exercício  do  poder  estatal298.  Igualmente,  trata-se  de  um princípio  de  direito
internacional que o Estado responde pelos atos dos seus agentes realizados ao amparo do seu
caráter  oficial  e  pelas  omissões  dos  mesmos,  mesmo quando  atuam fora  dos  limites  da  sua
competência ou em violação ao direito interno299.

223. Nesse  sentido,  a  diferença  de  decisões  prévias  do  Tribunal300,  onde  se  declarou  a
responsabilidade  internacional  do  Estado  pela  falta  de  regulação  e  fiscalização  a  respeito  da
assistência à saúde prestada por terceiros às pessoas sob a sua jurisdição, o presente caso se
refere a atos realizados por um agente público, já que a esterilização da senhora I.V. foi praticada
em  um  hospital  público,  por  pessoal  de  saúde  considerado  como  servidores  públicos301.
Especificamente, no caso que nos ocupa, a Corte adverte que incidia sobre o pessoal de saúde a
obrigação de dar à senhora I.V. A informação sobre a sua condição de saúde de forma adequada,
compreensível  e  acessível;  assegurar  a  sua  decisão  autônoma  sobre  a  escolha  de  métodos
anticonceptivos que melhor se ajustassem ao seu projeto de vida, bem como garantir a obtenção

297  Cfr. Caso “A Última Tentação de Cristo” (Olmedo Bustos e outros) Vs. Chile, supra, par. 72, e Caso García Ibarra e
outros Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 17 de novembro de 2015. Série C No.
306, par. 107.

298  Cfr. A Expressão “Leis” no Artigo 30 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Opinião Consultiva OC-6/86
de 9 de maio de 1986. Série A No. 6, par. 21, e  Caso Gutiérrez e Família Vs. Argentina. Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 25 de novembro de 2013. Série C No. 271, par. 76.

299  Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Mérito, supra, par. 169 e 170, e  Caso García Ibarra e outros Vs.
Equador, supra, par. 107.

300  Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, supra, par. 86, 89 e 90; Caso Albán Cornejo e outros. Vs. Equador, supra, par.
121 e 122; Caso Suárez Peralta Vs. Equador, supra, par. 149 e 150, e Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador, supra, par.
175.

301  Tanto  a  Resolução  Final  N°  020/2002  quanto  a  Resolução  Administrativa  de  2003  consideraram  o  médico
responsável como servidor público. Cfr. Resolução Final N° 020/2002 emitida pela Unidade de Assessoria Jurídica do Serviço
Departamental de Saúde de La Paz de 25 de julho de 2002 (processo probatório, tomo XIV, anexo 3 às alegações finais da
representante,  folha  5771),  e  Resolução  Administrativa  S/N  emitida  pela  Unidade  de  Assessoria  Jurídica  do  Serviço
Departamental de Saúde de La Paz em 10 de março de 2003 (processo probatório, tomo VII, anexo 21 à submissão do
caso, folhas 2175 a 2176).
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do consentimento informado no caso de que optasse por um método cirúrgico permanente, como a
ligadura de trompas de Falópio com a técnica pomeroy, a fim de evitar esterilizações contrárias às
obrigações internacionais do Estado.

224. A  seguir,  a  Corte  fará  as  determinações  correspondentes  considerando  a  controvérsia  a
respeito da suposta obtenção do consentimento de forma verbal durante o transoperatório para a
realização da ligadura de trompas.

225. A representante afirmou que a senhora I.V. nunca foi consultada de forma prévia, livre e
informada a respeito da esterilização, senão que soube que tinha perdido permanentemente a sua
capacidade reprodutiva no dia seguinte ao procedimento, quando o médico fez a comunicação302

(supra par. 68). Por sua parte, o Estado recusou tais alegações e afirmou que a senhora I.V. tinha
autorizado verbalmente, durante o transoperatório303. Existem, pois, hipóteses contrárias sobre o

302 A representante considerou, na sua argumentação, os seguintes elementos probatórios: i) a folha de evolução pós-
operatória da história clínica da paciente, na qual foi registrado e afirmado que no dia 2 de julho de 2000, ou seja, um dia
depois da ligadura das trompas da senhora I.V., que “a paciente foi comunicada de que a laqueadura bilateral foi realizada
por indicação médica, esta foi aceita pela paciente ao compreender que, com uma futura gravidez, a sua vida corria perigo”
(supra par. 67); ii) as declarações uniformes da senhora I.V. ao longo dos processos penais internos e perante a Corte,
indicando que em momento algum foi consultada se aceitava se submeter a essa intervenção cirúrgica (supra par.  68 e
69); iii) a declaração do senhor J.E., quem afirmou que, na condição de cônjuge, assinou a autorização para a cirurgia de
cesárea, mas que em momento algum os médicos se aproximaram para lhe informar sobre a ligadura de trompas de I.V.,
isso a pesar de ter visto o médico imediatamente depois, senão que souberam da mesma no dia seguinte; iv) N.V., a filha
da senhora I.V. declarou que ela ouviu os médicos que diziam que “não [tinham] que saber dos fatos que tinh[am] feito
nessa mulher [em referência à esterilização de I.V.]”; v) a falta de coincidência, uniformidade, contradições e insuficiência
entre as declarações dos membros da equipe médica presentes no momento da cesárea e ligadura de trompas e a posição
da I.V. e do seu esposo J.E. contradições que foram, por sua vez,  sustentação das decisões do Tribunal  Segundo de
Sentença no Penal de La Paz e do Tribunal Penal de Copacabana, para concluir a falta de credibilidade da existência do
consentimento verbal.  Cfr. Declaração feita perante agente dotado de fé pública por Marco Vladimir Vargas Terrazas em 28
de abril de 2016 (processo probatório, tomo XI, folhas 3930 e 3938); Declaração feita por J.E. em 27 de julho de 2004,
conforme Ata de Registro do Julgamento Oral emitida pelo Tribunal de Sentença de Copacabana (processo probatório, tomo
XII, anexo 1.c) às alegações finais do Estado, folhas 4756 a 4757); Declaração feita por N.V. perante agente dotado de fé
pública em 22 de abril de 2016 (processo probatório, tomo XI, folha 3910); Declaração feita por Corina Puente Cusimamani
em 13 de novembro de 2002, conforme Ata de Registro de Sustentação Oral emitida pelo Tribunal de Sentença Segundo de
La Paz (processo probatório, tomo XIV, anexo 1.a) às alegações finais do Estado, folhas 4115 a 4116); Declaração feita por
Virginia Mercado em 17 de agosto de 2000, conforme Ata Médica da cirurgia realizada na senhora I.V emitida pelo Comitê
de Auditoria Médica do Hospital da Mulher (processo probatório, tomo VII, anexo 1 à submissão do caso, folha 2116);
Resolução N° 086/2002 emitida pelo Tribunal de Sentença Segundo de La Paz em 18 de novembro de 2002 (processo
probatório, tomo VII, anexo 24 à submissão do caso, folhas 2191 a 2192), e Resolução N° 32/2004 emitida pelo Tribunal de
Sentença de Copacabana em 13 de agosto de 2004 (processo probatório, tomo VII, anexo 36 à submissão do caso, folhas
2224 a 2230).

303  O Estado respaldou a sua posição nos seguintes elementos probatórios: i) o protocolo operatório da intervenção
cirúrgica de I.V. (supra par. 66); ii) as cópias dadas por quatro membros da equipe médica durante as auditorias internas, o
processo administrativo e o processo penal a nível interno, bem como em procedimento perante este Corte, os quais
estiveram presentes no procedimento de cesárea e de laqueadura bilateral da senhora I.V. Essas declarações coincidiram
em afirmar que a senhora I.V. deu o consentimento verbal na sala de cirurgia para a realização da ligadura das trompas,
depois de concluída a cesárea e devido à solicitação e indicação médica com base no risco para a sua vida no caso de uma
futura gravidez. Da mesma forma, duas auditorias, o Relatório do Tribunal de Ética do Colégio Médico Departamental e a
decisão de revisão do processo administrativo invocado concluíram que, com base nessas declarações, a senhora I.V. tinha
dado o seu consentimento verbal a fim de que realizassem a ligadura de trompas (supra par. 74, 76, 81 a 83 e 90. Cfr.
Declaração feita por Edgar Torrico Ameller em 2 de agosto de 2000, conforme a Ata Médica da cirurgia realizada à senhora
I.V emitida pelo Comitê de Auditoria Médica do Hospital da Mulher (processo probatório, tomo VII, anexo 1 à submissão do
caso, folha 2115); Declaração feita por Edgar Torrico Ameller em 1 de julho de 2002, conforme a Resolução Final N°
020/2002 emitida pela Unidade de Assessoria Jurídica do Serviço Departamental de Saúde de La Paz em 25 de julho de
2002 (processo probatório, tomo XIV, anexo 3 às alegações finais da representante, folha 5769); Declaração feita por Edgar
Torrico Ameller em  11 de novembro de 2002, conforme a Ata de Registro do Julgamento Oral emitida pelo Tribunal de
Sentença Segundo de La Paz (processo probatório, tomo XII, anexo 1.a) às alegações finais  do Estado, folhas 4101 a
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mesmo fato, uma vez que enquanto o Estado afirma ter obtido o consentimento informado da
senhora I.V., esta afirma o contrário, e nega tê-lo fornecido.

226. No presente caso, a suposta vítima tem poucos mecanismos ao seu alcance que permitam
comprovar esse fato. A sua alegação é de caráter negativo, afirma a não existência de um fato,
supostamente acontecido quando a paciente estava sob o cuidado absoluto do pessoal de saúde
que estava realizando a cesárea em uma instituição de saúde pública.  O Estado, por sua vez,
afirma uma alegação de caráter positivo e, portanto, passível de prova, mais ainda se é obrigação
do pessoal médico deixar constância da existência do consentimento informado (supra par. 195).

227. No entanto, à margem do debate probatório sobre as circunstâncias fáticas, com base no
previamente afirmado, a Corte considera que a consequência jurídica de ambas as hipóteses fáticas
é a mesma, ou seja, que tanto no caso de não existência de um consentimento, como no caso da
obtenção de um consentimento verbal durante o transoperatório da senhora I.V., o médico não
cumpriu com o seu dever de obter um consentimento prévio, livre, pleno e informado, como exige
a Convenção Americana.

228. De fato, no caso fático proposto pela representante, a Corte considera que a conduta do
médico não se ajustou às exigências convencionais, uma vez que não obteve o consentimento da
senhora I.V. antes de realizar o referido ato médico. Isso é assim, porque a esterilização constitui
um ato médico com consequências graves, devido a que gera a perda permanente da capacidade
reprodutiva da mulher. Nesse sentido, uma esterilização cirúrgica feminina só deve ser realizada
depois de ter obtido da paciente um consentimento prévio, livre, pleno e informado, principalmente
porque o procedimento consiste em um ato médico de grande envergadura, o qual implica uma
ingerência  importante  na saúde  reprodutiva  de uma pessoa,  e envolve,  por  sua vez,  diversos
aspectos da sua integridade pessoal e vida privada.

229. A esse respeito, a Corte considera relevante destacar que o caso da senhora I.V. não existia
urgência ou emergência médica, uma vez que não havia uma situação de risco iminente para a sua
vida. Como este Tribunal já estabeleceu, existem exceções à obrigação de obter o consentimento
informado (supra par. 177 e 178). No entanto, a esterilização feminina não pode ser considerada
dentro dessas exceções. Além disso, fica comprovado no presente caso, uma vez que em diversas
declarações304 se tem manifestado que a ligadura de trompas foi realizada a fim de proteger a vida

4103); Declaração feita por Edgar Torrico Ameller em 26 de julho de 2004, conforme a Ata de Registro do Julgamento Oral
emitida pelo Tribunal de Sentencia de Copacabana (processo probatório, tomo XII, anexo 1.c) às alegações finais do Estado,
folha 4735); Declaração feita por Edgar Torrico Ameller ante a Corte Interamericana na audiência pública celebrada em 2 de
maio de 2016; Declaração feita perante agente dotado de fé pública  por Marco Vladimir Vargas Terrazas em 28 de abril de
2016 (processo probatório,  tomo XI,  folhas 3931, 3934 e 3937 a 3938);  Declaração feita por Marco Vladimir  Vargas
Terrazas em 22 de agosto de 2000, conforme a Ata Médica da cirurgia realizada na senhora I.V emitida pelo Comitê de
Auditoria  Médica  do  Hospital  da  Mulher  (processo  probatório,  tomo  VII,  anexo  1  à  submissão  do  caso,  folha  2116);
Declaração feita por Marco Vladimir Vargas Terrazas em 28 de julho de 2004, conforme a Ata de Registro do Julgamento
Oral emitida pelo Tribunal de Sentença de Copacabana (processo probatório, tomo XIV, anexo 1.d) às alegações finais do
Estado, folha 4789); Declaração feita por María Modesta Ticona em 17 de agosto de 2000, conforme a Ata Médica da
cirurgia realizada à senhora I.V. emitida pelo Comitê de Auditoria Médica do Hospital da Mulher (processo probatório, tomo
VII, anexo 1 à submissão do caso, folha 2116); Declaração feita por María Modesta Ticona em 13 de agosto de 2004,
conforme a Ata de Registro do Julgamento Oral emitida pelo Tribunal de Sentencia de Copacabana (processo probatório,
tomo XIV, anexo 1.d) às alegações finais do Estado, folhas 4819 a 4822), e Declaração feita por Rodrigo Arnez em 17 de
agosto de 2000, conforme a Ata Médica da cirurgia realizada na senhora I.V emitida pelo Comitê de Auditoria Médica do
Hospital da Mulher (processo probatório, tomo VII, anexo 1 à submissão do caso, folha 2115).

304  Cfr. Declaração  feita  por Edgar Torrico  Ameller  em 11 de novembro de 2002, conforme a  Ata de Registro  do
Julgamento Oral emitida pelo Tribunal de Sentença Segundo de La Paz (processo probatório, tomo XII, anexo 1.a) às
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da senhora I.V. no caso da existência de uma futura gravidez devido a risco de uma eventual
rotura uterina.  Inclusive,  o médico declarou em audiência  que realizar a ligadura das trompas
posteriormente à cesárea pôde ter sido uma alternativa a seguir  e ratificou que, no momento
mesmo da cirurgia de cesárea, a senhora I.V. não sofreu um risco iminente de perda de vida,
senão que o risco se apresentaria em caso de uma futura gravidez305.   A esse respeito, o Tribunal
considera que a proteção de um suposto risco que poderia ou não se configurar no futuro, de forma
alguma pode ser considerada como uma urgência ou emergência médica, na qual a iminência do
risco é imediata.  Nesse sentido a Corte considera que a recomendação médica de realizar um
procedimento  dessa  natureza  poderia  ter  sido  prorrogada,  a  fim  de  obter  o  consentimento
informado de I.V. 

230. Por outro lado, se a Corte assumisse a hipótese fática proposta pelo Estado, ou seja, que o
consentimento foi dado pela senhora I.V. de forma prévia e verbal na sala de cirurgia, corresponde
determinar  se  foi  emitido  de  forma  livre,  plena  e  informada,  já  que,  como  foi  exposto
anteriormente,  a  simples  aceitação  de  um  procedimento  não  equivale  a  afirmar  que  o
consentimento tenha sido outorgado (supra par. 166).

231. Com relação a esse ponto,  a  Corte  destaca  que a senhora I.V.  estava em uma sala  de
cirurgias, com o abdome aberto em consequência de uma cesárea, sob situação de pressão, stress
e vulnerabilidade própria de uma paciente que está sendo submetida a uma intervenção cirúrgica.
Da mesma forma, a senhora I.V. estava muito cansada, não apenas pela duração do procedimento
de  cesárea  que  se  complicou  devido  às  aderências  encontradas,  senão  porque  previamente  a
entrar na sala de cirurgia, esteve esperando durante horas desde que foi internada no hospital até
que entrou para a cirurgia (supra par. 64). Nessas circunstâncias, a Corte considera que ela estava
em uma situação que não permitia assegurar a manifestação de vontade livre e plena, o qual
impediu que pudesse ser obtido um consentimento válido. 

232. Adicionalmente, a Corte considera que a informação dada por I.V. foi apresentada em um
momento inadequado e de forma inoportuna, quando se encontrava na mesa de operações, depois
de  ser  submetida  a  uma  cesárea.  O  Tribunal  considera  que.  Embora  o  pessoal  médico  deu
informação básica  à senhora I.V.  a  respeito  do procedimento  de ligadura  das  trompas com a
técnica pomeroy, as circunstâncias do caso não permitiram que esta fosse completa e adequada,
nem que incluísse questões fundamentais e necessárias como a explicação clara sobre métodos
anticonceptivos alternativos e menos invasivos para impedir uma futura gravidez de risco306.  Por

alegações finais do Estado, folhas 4101 a 4103); Declaração feita por Edgar Torrico Ameller  em 26 de julho de 2004,
conforme a Ata de Registro do Julgamento Oral emitida pelo Tribunal de Sentença de Copacabana (processo probatório,
tomo XII, anexo 1.c) às alegações finais do Estado, folha 4735); Declaração feita agente dotado de fé pública por Marco
Vladimir  Vargas Terrazas em 28 de abril  de 2016 (processo probatório, tomo XI, folhas 3931, 3934 e 3937 a 3938);
Declaração feita por Marco Vladimir Vargas Terrazas em 22 de agosto de 2000, conforme Ata Médica da cirurgia realizada
na senhora I.V emitida pelo Comitê de Auditoria Médica do Hospital da Mulher (processo probatório, tomo VII, anexo 1 à
submissão do caso, folha 2116), e Declaração feita por Marco Vladimir Vargas Terrazas em 28 de julho de 2004, conforme a
Ata de Registro do Julgamento Oral emitida pelo Tribunal de Sentença de Copacabana (processo probatório, tomo XII,
anexo 1.d) às alegações finais do Estado, folha 4789).

305  Cfr. Depoimento prestado por Edgar Torrico Ameller à Corte Interamericana na audiência pública celebrada em 2
de maio de 2016.

306 A Corte observa que, conforme as declarações dos médicos, eles afirmam ter informado a senhora I.V. da forma
mais detalhada possível sobre tudo o que se referia ao quadro clínico encontrado durante a cesárea, a situação de risco em
caso de gravidez futura, o procedimento de ligadura de trompas, ou seja, sobre os seus benefícios e consequências, e que
explicaram à paciente que esse procedimento era definitivo, portanto que ela não poderia mais ficar grávida.   O Tribunal
observa que um dos médicos afirmou que, além disso, deram informação a respeito de outros métodos anticonceptivos,



85

isso, devido a que a esterilização de I.V. consistiu em uma intervenção cirúrgica que poderia ser
prorrogada, a Corte considera que se deveu esperar até que ela tomasse uma decisão plena a esse
respeito,  em circunstâncias  diferentes,  depois  de  ter  recebido  mais  informação,  especialmente
sobre métodos alternativos de anticoncepção, e depois de lhe conceder mais tempo para pensar.
Da mesma forma, a Corte entende que em casos de esterilizações femininas, é imprescindível o
acesso a informação sobre métodos alternativos de anticoncepção, uma vez que a ligadura das
trompas é apenas mais um método entre uma variedade de outros métodos que poderiam ter sido
considerados  para  chegar  ao  mesmo  fim,  ou  seja,  impedir  uma  nova  gravidez.   A  Corte  já
estabeleceu em outros casos que o acesso à informação integral e compreensiva é um componente
da acessibilidade aos serviços de saúde e, consequentemente, é imprescindível para garantir esse
direito (supra par. 156). A senhora I.V. deveu ter conhecido não apenas a probabilidade de sucesso
de outros métodos anticonceptivos, senão a convivência da utilização dos mesmos, em seu caso
em especial. Só assim teria contado com elementos necessários para a tomada de uma decisão
livre e informada.

233. Em relação com o exposto, a Corte considera que a senhora I.V. não teve tempo para refletir
e compreender integralmente as consequências da sua decisão no âmbito da situação na qual se
encontrava e com base no que foi comunicado pelos médicos, uma vez que não é razoável para a
Corte que ela tenha podido refletir e tomar uma decisão em apenas 10 minutos, nem em duas
horas307,  com a  escassa  informação  que  lhe  foi  dada  e  frente  às  circunstâncias  nas  quais  se
encontrava. Por outro lado, a informação sobre a sua potencial morte, caso não se submetesse a
uma esterilização e surgisse uma gravidez futura, foi apresentada em um momento de extrema
vulnerabilidade e stress, o qual pôde ter contribuído para a eventual aceitação de uma esterilização
em um cenário de coerção, intimidação e profundo temor pela sua vida308 (supra par. 183 e 231). A
ausência de compreensão plena por parte da senhora I.V. sobre a envergadura e consequências do
ato médico ao qual foi submetida é clara na prova que consta na causa, uma vez que nos dias 2 e
3 de julho de 2000 solicitou aos médicos que lhe explicassem novamente o que tinha ocorrido e
por que motivo tinha sido esterilizada sem o seu consentimento309. 

enquanto que outro fez referência a esse respeito. Igualmente, afirmaram nas suas declarações na esfera interna, que
outros métodos não poderiam ser utilizados com sucesso no caso da senhora I.V. devido ao estado de saúde do útero, que
não permitiria a introdução do DIU de cobre sem causar infecções e, por recém ter tido o bebê, não podia tomar pílulas
imediatamente.  Cfr. Declaração  feita  por  Edgar  Torrico  Ameller  perante  a  Corte  Interamericana  na  audiência  pública
celebrada em 2 de maio de 2016; Declaração feita perante agente dotado de fé pública por Marco Vladimir Vargas Terrazas
em 28 de abril de 2016 (processo probatório, tomo XI, fólios 3931, 3934 e 3937 a 3938), e Declarações feitas por Edgar
Torrico Ameller  e Marco Vladimir  Vargas Terrazas em 26 e 28 de julho de 2004, respectivamente, conforme a Ata de
Registro do Julgamento Oral emitida pelo Tribunal de Sentença de Copacabana (processo probatório, tomo XII, anexos 1.c e
d) às alegações finais do Estado, folhas 4735 e 4789).

307  Um dos  médicos  declarou  que  foi  dada informação  a  I.V.  por  um período  de  aproximadamente  10 minutos,
enquanto outro declarou que o diálogo com a paciente ocorreu durante aproximadamente as duas horas que durou o
procedimento (20:30 a 22:30 horas). Cfr. Declaração de Edgar Torrico Ameller perante a Corte Interamericana na audiência
pública celebrada em 2 de maio de 2016, e Declaração feita perante agente dotado de fé pública por Marco Vladimir Vargas
Terrazas, em 28 de abril de 2016 (processo probatório, tomo XI, agente dotado de fé pública, folha 3934).

308  O Dr. Edgar Torrico Ameller declarou foi sugerida à senhora I.V. a esterilização e que “disse que a sua vida corria
perigo se depois volta[va] a ficar grávida, porque exist[ia] o risco de que a matriz se rompa, deixando órfãos [os três] filhos
que tinha”. Depoimento de Edgar Torrico Ameller, em 26 de julho de 2004, conforme a Ata de Registro do Julgamento Oral
emitida pelo Tribunal de Sentença de Copacabana (processo probatório, livro XII, anexo 1.c) às alegações finais do Estado,
folha 4735).

309  Cfr.  Declaração feita por I.V. perante a Corte Interamericana na audiência pública celebrada em 2 de maio de
2016; Declaração feita perante agente dotado de fé pública por Marco Vladimir Vargas Terrazas em 28 de abril de 2016
(processo probatório, tomo XI, folhas 3931, 3934 e 3937 a 3938), e Declaração feita por Marco Vladimir Vargas Terrazas
em 28 de julho de 2004, conforme a Ata de Registro do Julgamento Oral emitida pelo Tribunal de Sentença de Copacabana
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234. Finalmente, o Tribunal destaca que a decisão sobre a realização da ligadura de trompas se
tratava de uma decisão dentro da esfera mais íntima da senhora I.V. Por isso, a decisão de se
submeter  a  esse  método  anticonceptivo  cirúrgico,  e  não  a  outros  menos  invasivos,  cabia
exclusivamente a ela, não ao médico nem ao seu esposo, com base no seu direito à autonomia e
liberdade reprodutiva. Nesse sentido,  embora a Corte considere positivo informar a decisão ao
companheiro  da  senhora  I.V.  se  ela  assim  tivesse  desejado,  isso  não  implicaria  que  o
consentimento possa ser outorgado nem ratificado por ele, a quem tentaram localizar para que
ratificasse  um  suposto  consentimento  verbal  dado  previamente  pela  senhora  I.V.  na  sala  de
cirurgia. Somado a isso, a Corte considera que o formulário de autorização assinado pelo senhor
J.E., esposo da senhora I.V., para que ela se submetesse a uma intervenção de cesárea (supra par.
65),  de  forma alguma implica  autorização  nem consentimento  para  submetê-la  à  ligadura  de
trompas.  Pelo  exposto,  a  Corte  considera  que,  considerando  a  hipótese  fática  estatal,  o
consentimento verbal outorgado por I.V. foi contrário aos critérios convencionais.

235. Com  base  no  exposto,  a  Corte  conclui  que  a  senhora  I.V.  não  manifestou  o  seu
consentimento prévio, livre, pleno e informado a fim de se submeter à intervenção cirúrgica de
ligadura de trompas de Falópio com a técnica pomeroy e, consequentemente, foi submetida a uma
esterilização não consentida ou involuntária. O Tribunal considera que o fato de que a senhora I.V.
tenha  sido  submetida  a  um  procedimento  de  ligadura  de  trompas  sem  lhe  dar  informação
completa, adequada e compreensível, a fim de obter o seu consentimento livre, significou uma
violação e  intromissão  no seu corpo,  a  perda permanente da sua capacidade  reprodutiva  e  a
violação da sua autonomia nas decisões relacionadas à sua saúde sexual e reprodutiva. Por sua
vez, a esterilização sem consentimento gerou a anulação do seu direito a tomar livremente as
decisões a respeito do seu corpo e capacidade de reprodução, perdendo completamente o controle
das suas decisões mais pessoais e íntimas. Igualmente, violou valores e aspectos essenciais da
dignidade e da vida privada da senhora I.V., por consistir a esterilização em uma intromissão na
sua autonomia e liberdade reprodutiva e uma ingerência arbitrária e abusiva na sua própria vida,
violando o seu direito de decisão referente à quantidade de filhos ou filhas que queria ter e o
intervalo entre eles, e a fundar uma família através do seu direito de procriar. Por tudo isso, o
Estado violou os direitos à integridade pessoal, à liberdade pessoal, à dignidade, à vida privada e
familiar, de acesso à informação e a fundar uma família, em prejuízo da senhora I.V.

236. A Corte destaca a gravidade dessa violação aos direitos das mulheres310, porque é necessário
visibilizar práticas como as deste caso que podem mascarar estereótipos de gênero negativos ou
prejudiciais associados aos serviços de atendimento à saúde e levar a legitimar, normalizar ou

perpetuar esterilizações não consentidas que afetam de forma desproporcional às mulheres
311

.
Neste caso, a Corte considera que a decisão médica de praticar a esterilização na senhora I.V. sem
o seu consentimento prévio,  livre, pleno e informado, foi  motivada por uma lógica de cuidado
paternalista e sob a pré-concepção de que a esterilização deveria ser realizada enquanto a senhora

(processo probatório, tomo XII, anexo 1.d) às alegações finais do Estado, folha 4789).

310  A Relatora Especial sobre a violência contra a mulher, as suas causas e consequências, catalogou a esterilização
forçada, como método de controle médico da fertilidade da mulher sem o seu consentimento, como uma “grave violação
aos direitos reprodutivos da mulher”.  Cfr. ONU, Relatório da Relatora Especial sobre a violência contra a mulher, a suas
causas e consequências, Sra. Radhika Coomaraswamy, Políticas e práticas que repercutem sobre os direitos reprodutivos da
mulher e contribuem para a violência contra a mulher, causam-na ou a constituem, E/CN.4/1999/68/Add.4, 21 de janeiro
de 1999, par. 51.

311
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I.V. estava no transoperatório de uma cesárea, apesar de que no seu caso, não se tratasse de uma
urgência ou emergência médica, uma vez que se partia da ideia de que ela não tomaria decisões
confiáveis  no futuro para evitar  uma nova gravidez.   Dessa forma,  o médico  atuou de forma
paternalista e injustificada, por não a reconhecer como um agente moral de tomada de decisões e
considerar que, de acordo com o seu critério médico, devia proteger a senhora I.V. tomando a
decisão que considerava adequada, sem dar a ela a oportunidade de avaliar as opções que tinha à
disposição e anulando a sua capacidade de decidir com base na sua autonomia. Além disso, o
médico  atuou  com a lógica  do  estereótipo  segundo  o  qual  I.V.  era  a  única  responsável  pela
anticoncepção do casal. O fato de que não se tenha mencionada, por exemplo, a alternativa de que
o seu esposo se submetesse, posteriormente, a uma vasectomia, demonstra uma visão de I.V., por
parte do médico, como aquela que cumpre o papel principal na reprodução. Nesse sentido, a Corte
entende que o médico agiu com base em estereótipos de gênero frequentemente aplicados às
mulheres no setor da saúde, frente à desconfiança do seu poder de decisão.

237. Para finalizar, a Corte considera que os fatos que embasam a alegada violação ao artigo 3 da
Convenção já foram devidamente considerados na fundamentação do presente capítulo, sem que
seja necessário emitir um pronunciamento especificamente referido ao direito ao reconhecimento
da personalidade jurídica.   Com relação às alegações de violação ao artigo 13 da Convenção,
relacionados ao direito a conhecer a verdade, a Corte considera que o quadro fático objeto da
presente  decisão  não  se  ajusta  às  condições  que  o  tornam aplicável.  Especialmente,  a  Corte
observa que o único caso em que analisou esse direito sob a referida norma estava relacionado a
uma ação específica apresentada pelos familiares de graves violações aos direitos humanos para
ter acesso a determinada informação, vinculada ao acesso à justiça312. Portanto, a Corte conclui
que não cabe emitir um pronunciamento a esse respeito.

B.3.c Dever  de  não  discriminar  em  relação  ao  respeito  e  garantia  dos
direitos reconhecidos nos artigos 5, 7, 11, 13 e 17 da Convenção Americana

238. A  Corte  destacou  que  a  noção  de  igualdade  se  depreende  diretamente  da  unidade  da
natureza do gênero humano e é inseparável da dignidade essencial da pessoa, frente à qual é
incompatível toda situação que, por considerar superior um determinado grupo, conduza a tratá-lo
com privilégio; o que, à inversa, por considerá-lo inferior, o trate com hostilidade ou de qualquer
forma o discrimine do exercício de direitos que sim reconhecem a quem não consideram incursos
nessa situação313. Na atual etapa da evolução do direito internacional, o princípio fundamental de
igualdade  e  não  discriminação  ingressou  no  domínio  do  jus  cogens. Sobre  ele  descansa  a
estruturação jurídica da ordem pública nacional e internacional  e permeia todo o ordenamento
jurídico. Os Estados devem se abster de realizar ações que, de qualquer maneira, sejam dirigidas,
direta ou indiretamente, a criar situações de discriminação de jure ou de facto314.

239. A Corte, ao interpretar o artigo 1.1 da Convenção precisou que se trata de uma norma de
caráter geral, cujo conteúdo se estende a todas as disposições do tratado, e dispõe a obrigação dos
Estados  Partes  de  respeitar  e  garantir  o  pleno  e  livre  exercício  dos  direitos  e  liberdades  ali

312  Cfr. Caso Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 24 de novembro de 2010. Série C No. 219, par. 201.

313  Cfr. Proposta de Modificação à Constituição Política da Costa Rica Relacionada à Naturalização. Opinião Consultiva
OC-4/84 de 19 de janeiro de 1984. Série A No. 4, par. 55, e Caso Flor Freire Vs. Equador, supra, par. 109.

314 Cfr. Condição Jurídica e Direitos dos Migrantes Indocumentados. Opinião Consultiva OC-18/03, supra, par. 101, 103
e 104, e Caso Flor Freire Vs. Equador, supra, par. 109 e 110.
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reconhecidos “sem discriminação  alguma”.  Ou seja,  “independente  da origem ou a forma que
assuma, todo tratamento que possa ser considerado discriminatório  a respeito do exercício  de
qualquer direito garantido na Convenção é per se incompatível com ela mesma”315.

240. Agora bem, a Corte lembra que não toda diferença de tratamento será classificada como
discriminatória,  senão  apenas  aquela  que  esteja  baseada  em  critérios  que  não  podem  ser
racionalmente  apreciados  como sendo objetivos  e  razoáveis316.  Quando o  critério  diferenciador
guarda correspondência com um daqueles protegidos pelo artigo 1.1 da Convenção que se referem
a: i) características permanentes das pessoas dos quais estas não podem prescindir sem perder a
sua  identidade;  ii)  grupos  tradicionalmente  marginalizados,  excluídos  ou  subordinados;  e  iii)
critérios irrelevantes para uma distribuição equitativa de bens, direitos ou cargas sociais, a Corte se
encontra perante um indício de que o Estado atuou com arbitrariedade.   A Corte estabeleceu,
também, que os critérios específicos em virtude dos quais está proibido discriminar, segundo o
artigo  1.1  da  Convenção  Americana,  não  constituem  uma  lista  taxativa  ou  limitativa  senão
simplesmente enunciativo317.  Desse modo, a Corte considera que a redação desse artigo deixa
abertos os critérios com a inclusão do termo “outra condição social” para incorporar assim a outras
categorias que não houvessem sido explicitamente indicadas318, mas que tenham uma entidade
assimilável, como as pessoas com status de refugiadas319.

241. Pelo exposto, a Corte considera que os critérios de análise para determinar se existiu uma
violação  ao  princípio  de  igualdade  e  não  discriminação  em um caso  em concreto  podem ter
diferente intensidade, dependendo dos motivos sob os quais existe uma diferença de tratamento.
Nesse  sentido,  a  Corte  considera  que,  quando  se  trata  de  uma  medida  que  estabelece  um
tratamento diferenciado no qual está, em meio, uma dessas categorias, a Corte deve aplicar um
escrutínio  estrito  que incorpora elementos especialmente  exigentes  na análise,  ou seja,  que o
tratamento deve constituir uma medida necessária para alcançar um objetivo convencionalmente
imperioso.  Assim, nesse tipo de exame, para analisar a idoneidade da medida diferenciadora se
exige que o fim que persegue não apenas seja legítimo no âmbito da Convenção, senão também
imperioso. O meio escolhido deve ser, não só adequado, e efetivamente condizente, senão também
necessário,  ou  seja,  que  não  possa  ser  substituído  por  um  meio  alternativo  menos  lesivo.
Adicionalmente, inclui a aplicação de um critério de proporcionalidade em sentido estrito, conforme
o qual os benefícios de adotar a medida tramitada devem ser claramente superiores às limitações
que ela impõe aos princípios convencionais afetados a ela.

242. A  Comissão  considerou  que  “o  presente  caso  é  um  exemplo  das  múltiplas  formas  de
discriminação que afetam o gozo e exercício de direitos humanos por parte de alguns grupos de
mulheres, como I.V., com base na intersecção de diversos fatores como o seu gênero, condição de

315  Proposta de Modificação da Constituição Política de Costa Rica relacionada à Naturalização. Opinião Consultiva OC-
4/84, supra, par. 53, e Caso Flor Freire Vs. Equador, supra, par. 111.

316  Cfr.  ONU, Comitê de Direitos Humanos, Observação Geral No. 18,  Não discriminação, 10 de novembro de 1989,
par. 13.

317  Cfr. Caso Atala Riffo e Meninas Vs. Chile, supra, par. 85, e Caso Norín Catrimán e outros (Dirigentes, membros e
ativista do Povo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 29 de maio de 2014. Série C No.
279, par. 202.

318  Cfr. Caso Atala Riffo e Meninas Vs. Chile, supra, par. 85.

319  Cfr. TEDH, Caso Bah Vs. Reino Unido, No. 56328/07. Sentença de 27 de setembro de 2011, par. 44 a 47, e Caso
Hode e Abdi Vs Vs. Reino Unido, No. 22341/09. Sentença de 6 de novembro de 2012, par. 44 a 47.
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migrante e posição econômica”. Por sua vez, a representante da senhora I.V. alegou perante esta
Corte que, ao ser submetida a uma esterilização sem o seu consentimento, foi discriminada com
base na sua condição de i) mulher, ii) pobre, iii) peruana e iv) refugiada.

243. A Corte reconhece que a liberdade e a autonomia das mulheres em matéria de saúde sexual
e reprodutiva tem sido historicamente limitada, restringida ou anulada320 com base em estereótipos
de gênero negativos e prejudiciais, tal como descreveu o próprio médico durante a audiência321.
Isso se deveu a que social e culturalmente os homens têm assumido um papel preponderante na
adoção  de  decisões  sobre  o  corpo  das  mulheres  e  que  as  mulheres  são  vistas  como  o  ser
reprodutivo por excelência.  Em especial,  a Corte adverte que o fenômeno da esterilização não
consentida  está  marcado  por  essas  sequelas  das  relações  historicamente  desiguais  entre  as
mulheres e os homens. Embora a esterilização seja um método utilizado como anticonceptivo tanto
por mulheres quanto por homens, as esterilizações não consentidas afetam desproporcionalmente
às mulheres exclusivamente por essa condição em virtude de que se atribui socialmente a elas a
função reprodutora e de planejamento familiar322.  Por outra parte, o fato de que as mulheres
sejam o sexo com a capacidade biológica de gravidez e parto, expõe-nas a que durante uma
cesárea seja frequente a realização de esterilizações sem consentimento ao excluí-las do processo
de adoção  de decisões  informadas  sobre  o  seu corpo  e  saúde  reprodutiva  sob o estereótipos
prejudicial de que são incapazes de tomar tais decisões de forma responsável323.  Em razão do
anterior, a Corte considera que opera a proteção estrita do artigo 1.1 da Convenção por motivos de
sexo e gênero324, pois as mulheres tradicionalmente têm sido marginalizadas e discriminadas nessa
matéria. Pelo contrário, a Corte analisará o caso sob um escrutínio estrito.

No âmbito, a Corte destaca que “tratando-se da proibição de discriminação por uma das categorias
protegidas contempladas no artigo 1.1 da Convenção, a eventual restrição de um direito exige uma
fundamentação rigorosa e de maior peso, o qual implica que as razões utilizadas pelo Estado para
realizar a diferenciação de tratamento devem ser particularmente sérias e estar sustentadas em
uma  argumentação  exaustiva.  Além  disso,  inverte-se  a  carga  da  prova,  o  que  significa  que
corresponde à autoridade demonstrar que a sua decisão não tinha um propósito nem um efeito
discriminatório”325.

244. Ao analisar os fatos do presente caso e os argumentos do Estado de que a finalidade do
processo de esterilização foi  proteger a vida de I.V. frente ao perigo que uma futura gravidez

320  Cfr.  ONU, Relatório do Relator Especial sobre o direito de toda pessoa ao gozo do mais alto padrão possível de
saúde física e mental, Anand Grover, A/64/272, 10 de agosto de 2009, par. 54 e 55.

321 Na audiência, o Dr. Torrico Ameller realizou uma recontagem histórica da evolução da autonomia das mulheres a
respeito  do  consentimento  em procedimentos médicos durante a sua experiência  como ginecologista.  Ele  dividiu  essa
evolução em três etapas: uma primeira etapa onde o médico era considerado “omnipotente” e não se debatia a questão do
consentimento informado nas faculdades de medicina, uma segunda etapa, onde se dava maior poder decisório ao médico
ou esposo da paciente, e uma terceira etapa onde as mulheres têm maior autonomia sobre as decisões relacionadas aos
seus corpos.   Cfr. Depoimento prestado por Edgar Torrico Ameller à Corte Interamericana na audiência pública celebrada
em 2 de maio de 2016.

322  Cfr.  Perícia apresentada por Luisa Cabal perante agente dotado de fé pública em 28 de abril de 2016 (processo
probatório, tomo XI, fé pública, folha 3960). 

323  Cfr.  ONU, Relatório do Relator Especial sobre o direito de toda pessoa ao gozo do mais alto padrão possível de
saúde física e mental, Anand Grover, A/64/272, 10 de agosto de 2009, par. 55.

324  Cfr. Condição Jurídica e Direitos dos Migrantes Indocumentados. Opinião Consultiva OC-18/03, supra, par. 101.

325  Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador, supra, par. 257, e Caso Flor Freire Vs. Equador, supra, par. 125.
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poderia supor para a vida da paciente, a Corte adverte que a medida diferenciadora, ou seja, a
ligadura de trompas de Falópio realizada em I.V. como método anticonceptivo, em princípio poderia
ter  tido um fim não apenas legítimo,  senão inclusive imperioso,  uma vez que era eficaz  para
proteger a sua saúde e eventualmente a sua vida frente a um risco de futura gravidez, já que a
privava de forma permanente da sua capacidade reprodutiva. No entanto, não era estritamente
necessária, pois o mesmo objetivo poderia ter sido alcançado com medidas menos lesivas à sua
autonomia e liberdade reprodutiva e invasiva da sua vida privada e familiar.

245. Desse modo, o procedimento de esterilização resultou na negação a I.V. da possibilidade de
conhecer e avaliar diferentes alternativas de métodos de anticoncepção e a possibilidade de optar
por um método menos invasivo e não permanente. Ela também não recebeu informação a respeito
de alternativas sobre métodos anticonceptivos que poderiam ter sido adotados pelo seu esposo
para  evitar  uma  gravidez  futura,  portanto  depositou  em  I.V.  a  carga  da  reprodução  e  do
planejamento  familiar.  A  Corte  considera  que  o  processo  de  esterilização  anulou  de  forma
discriminatória  o  poder  decisório  de  IV.  e  a  sua  autonomia,  já  que  o  médico  considerou
exclusivamente  o  seu  critério  e  não  levou  em  consideração  os  desejos  e  as  necessidades
específicas da sua paciente. Além disso, o fato de que o médico tenha tentado localizar o esposo
para obter a sua autorização ou, na melhor das hipóteses, reforçar o consentimento supostamente
obtido de I.V. durante o transoperatório (supra par. 65), demonstra que agiu sob o estereótipo de
que ela não era capaz de tomar uma decisão autônoma sobre o seu corpo. As circunstâncias em
que o Estado alega ter obtido o consentimento de I.V. negaram a ela a oportunidade de tomar uma
decisão livre, informada e ajustada ao seu projeto de vida. Nesse sentido, o médico realizou uma
intervenção  médica  paternalista  injustificada,  uma  vez  que,  ao  eliminar  a  sua  capacidade
reprodutiva sem o seu consentimento prévio, livre, pleno e informado, limitou a firma grave a
autonomia e a liberdade da senhora I.V.  para tomar uma decisão sobre o seu corpo e saúde
reprodutiva, e realizou uma interferência abusiva sobre a sua vida privada e familiar, motivada
pelo intuito de evitar um dano futuro à sua saúde, sem considerar a sua própria vontade e com
consequências graves na sua integridade pessoal (infra Capítulo VIII-2) pelo fato de ser mulher.

246. Agora vejamos, foi solicitado à Corte que determinasse também se no caso da senhora I.V.
existiu  uma  discriminação  múltipla,  ou  se  os  diferentes  critérios  alegados  (supra par.  242)
convergiram de forma interseccional na configuração de uma situação particular e específica de
discriminação326. A Corte reconheceu que determinados grupos de mulheres sofrem discriminação
ao longo da sua vida com base em mais de um fator combinado com o seu gênero, o qual aumenta
o risco de sofrer atos de violência e outras violações dos seus direitos humanos327. A esse respeito,
a  Corte  destaca  que  a  esterilização  sem  consentimento  é  um  fenômeno  que  em  diferentes
contextos e partes do mundo tem tido maior impacto em mulheres que são parte de grupos com
maior  vulnerabilidade  a  sofrer  essa  violação  de  direitos  humanos,  seja  pela  sua  posição
socioeconômica, raça, deficiência ou por conviver com HIV328.

247. Neste caso, a Corte observa que a senhora I.V. teve acesso aos serviços públicos de saúde do
Estado boliviano (supra par. 62 e 63), embora o atendimento em saúde dado tenha desconhecido

326  Cfr. Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador, supra, par. 290.

327  Cfr. Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador, supra, par. 288.

328  Cfr.  ONU, Relatório  da Relatora Especial  sobre a violência  contra  a mulher,  as  suas causas e consequências,
Rashida Manjoo, Formas múltiplas e interseccionais de discriminação e violência contra a mulher, A/HRC/17/26, 2 de maio
de 2011, par. 72, e Relatório do Relator Especial  sobre a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, inumanos ou
degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/22/53, 1 de fevereiro de 2013, par. 48.
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os elementos de acesso e aceitabilidade (supra par. 156 e 164). Apesar disso, não se depreende
dos fatos deste caso que a decisão de realizar a ligadura das trompas de Falópio da senhora I.V.
tenha obedecido à sua origem nacional,  condição  de refugiada ou posição socioeconômica.  No
entanto, a Corte considera que esses aspectos incidiram sobre a magnitude dos danos que I.V.
sofreu na esfera da sua integridade pessoal. Isso, sem prejuízo do que no futuro se estabeleça em
relação à busca por justiça (infra par. 318 a 321).

248. Por  tudo  o  que  foi  exposto,  a  Corte  conclui  que  o  Estado  incorreu  em responsabilidade
internacional pela discriminação sofrida pela senhora I.V. pela sua condição de mulher no gozo e
exercício dos direitos estabelecidos nos artigos 5.1, 7.1, 11.1, 11.2, 13.1 e 17.2 da Convenção.

B.3.d O  direito  da  mulher  a  uma  vida  livre  de  violência  (artigo  7.a)  da
Convenção de Belém do Pará

249. No âmbito interamericano,  a Convenção  Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência Contra a Mulher “Convenção de Belém do Pará” estabelece que todas as mulheres têm
direito a uma vida livre de violência, e que esse direito inclui o direito a ser livre de toda forma de
discriminação329.  Além disso, afirma que os Estados devem “abster-se de qualquer ação ou prática
de violência contra a mulher e velar para que as autoridades, seus funcionários, pessoal e agentes
e instituições públicas se comportem conforme esta obrigação”330. Nesse sentido, a Corte lembra
que a proteção aos direitos humanos, parte da afirmação da existência de determinados atributos
invioláveis da pessoa humana que não podem ser legitimamente desprezados pelo exercício do
poder público. Trata-se de esferas individuais que o Estado não pode violar331. Para tornar efetiva
essa proteção, a Corte considerou que não basta com que os Estados se abstenham de violar os
direitos, senão que é imperativa a adoção de medidas positivas, determináveis em função das
particulares necessidades de proteção do sujeito de direito, seja pela sua condição pessoal ou pela
situação  específica  em que  se  encontre332.  A  Corte  considera  que  esse  dever  estatal  adquire
especial relevância quando se encontram implicadas violações aos direitos sexuais e reprodutivos
das mulheres, como é o caso de esterilizações não consentidas praticadas em hospitais públicos.

250. A  Convenção  de  Belém do  Pará  estabeleceu  parâmetros para  identificar  quando  um ato
constitui violência e define no seu artigo 1° que “deve-se entender por violência contra a mulher
qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual
ou  psicológico  à  mulher,  tanto  no  âmbito  público  como   
no privado”333. Da mesma forma, a Corte afirmou que a violência baseada no sexo, “abrange atos
que infringem danos ou sofrimentos de caráter física, mental ou sexual, ameaças de cometer esses
atos, coação e outras formas de privação da liberdade”334.

329 Cfr. Caso González e outras (“Campo Algodonero”) Vs. México, supra, par. 394, y Caso Velásquez Paiz e outros Vs.
Guatemala, supra, par. 175, ambas citando a Convenção de Belém do Pará, preâmbulo e artigo 6.

330 Convenção de Belém do Pará, artigo 7.a).

331 Cfr. A Expressão “Leis” no Artigo 30 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Opinião Consultiva OC-6/86,
supra, par. 21, e Caso Castillo Petruzzi e outros Vs. Peru. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 30 de maio de 1999.
Série C No. 52, par. 120.

332 Cfr.  Caso da Massacre de Pueblo Bello Vs. Colômbia,  supra, par. 111, e  Caso Chinchilla Sandoval Vs. Guatemala,
supra, par. 168.

333  Convenção de Belém do Pará, artigo 1.

334  Caso del Presídio Miguel Castro Castro Vs. Peru. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 25 de novembro de
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251. Considerando a definição de violência contra a mulher adotada na Convenção de Belém do
Pará, a Corte considera que o médico deveria ter previsto que a alteração de forma intencional da
capacidade  física  de  reprodução  biológica  da  senhora  I.V.  em  total  desconhecimento  da  sua
autonomia e liberdade reprodutiva, ia causar um intenso sofrimento emocional e, apesar disso, não
corrigiu a sua conduta sob o critério de que era ele quem estava em melhor posição para tomar a
decisão que considerava mais favorável para I.V. A Corte considera que uma intromissão de tal
envergadura sobre o corpo e a integridade pessoal da senhora I.V.  sem o seu consentimento
causou, de forma previsível, um sofrimento significativo sobre a vítima, uma vez que o médico
assumiu a decisão personalíssima da senhora I.V. – que não era de vida ou morte-. Igualmente, a
Corte destaca que as esterilizações afetam de forma desproporcional às mulheres pelo fato de
serem mulheres e com base na percepção do seu papel primordialmente reprodutivo e de que não
são capazes de tomar decisões responsáveis sobre a sua saúde reprodutiva e planejamento familiar
(supra par. 187 e 243).

252. O fato de a mulher viver uma vida livre de violência está intimamente relacionado ao direito à
não discriminação. O Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher destacou que “a
violência contra a mulher é uma forma de discriminação que inibe gravemente a capacidade da
mulher  de  gozar  de  direitos  e  liberdades  em condições  de  igualdade  com o  homem”335.  Essa
“violência  de gênero [...]  está em prejuízo da aptidão para desfrutar  dos direitos econômicos,
sociais e culturais em condições de igualdade”336.

253. A Declaração e Plataforma de Ação da Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, celebrada
em Pequim,  em 1995, reconheceu que a esterilização forçada é um ato de violência  contra a
mulher337.  Isso  foi  reafirmado  pelos  relatores  especiais  das  Nações  Unidas,  o  Comitê  para  a
Eliminação da Discriminação da Discriminação contra a Mulher e o Comitê dos Direitos Humanos,
destacando  que  a  esterilização  feminina  forçada,  obrigatória,  coercitiva,  não  consentida  ou
involuntária efetivamente constitui um ato de violência contra a mulher338.

254. Pelo exposto, o Tribunal determina que a esterilização não consentida ou involuntária à qual
foi  submetida  a  senhora I.V.  em um hospital  público,  sob stress  e  sem o seu consentimento
informado, provocou um grave dano físico e psicológico que implicou na perda permanente da sua
capacidade  reprodutiva,  constituindo  um  ato  de  violência  e  discriminação  contra  ela.  Por

2006. Série C No. 160, par. 303, e Caso Espinoza Gonzáles Vs. Peru, supra, par. 223, ambas citando ONU, Comitê para a
Eliminação da Discriminação contra a Mulher, Recomendação Geral No. 19, A violência contra a mulher, 1992, par. 6.

335 ONU, Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, Recomendação Geral No. 19, A violência contra a
mulher, 1992, par. 1.

336 ONU, Comitê de Direitos Econômicos, Sociais  e Culturais,  Observação Geral No. 16,  A igualdade de direitos do
homem e a mulher ao gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais, 11 de agosto de 2005, par. 27.

337  Cfr.  Declaração e Plataforma de Ação da Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, Pequim, A/CONF.177/20,
1995, par. 115.

338  Cfr. ONU, Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, Recomendação Geral No. 19, A violência
contra a mulher, 1992, par. 22; Declaração e Plataforma de Ação da Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, Pequim,
A/CONF.177/20,  1995,  par.  115;Relatório  da  Relatora  Especial  sobre  a  violência  contra  a  mulher,  suas  causas  e
consequências, Sra. Radhika Coomaraswamy, Políticas e práticas que repercutem sobre os direitos reprodutivos da mulher
e contribuem para a violência contra a mulher, a causam ou a constituem, E/CN.4/1999/68/Add.4, 21 de janeiro de 1999,
par. 51; Comitê de Direitos Humanos, Observação Geral No. 28; A igualdade de direitos entre homens e mulheres, 29 de
março de 2000, par.  11 e 22,  e Relatório  do Relator Especial  sobre a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis,
inumanos ou degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/22/53, 1 de fevereiro de 2013, par. 48.
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conseguinte,  a Corte conclui  que o Estado não cumpriu com a sua obrigação de se abster de
qualquer ação ou prática de violência contra a mulher e zelar por que as autoridades, os seus
funcionários, pessoal e agentes e instituições atuem em conformidade com essa obrigação, em
contravenção ao artigo 7.a) da Convenção de Belém do Pará.

C. Conclusão

255. Com base em tudo o que foi exposto, o Estado da Bolívia é responsável pela violação do
dever  de  respeito  e  garantia,  bem  como  pela  obrigação  de  não  discriminar,  dos  direitos
reconhecidos nos artigos 5.1, 7.1, 11.1, 11.2, 13.1 e 17.2 em relação ao artigo 1.1 da Convenção
Americana, em prejuízo da senhora I.V. Igualmente, o Estado é responsável por não cumprir com
as suas obrigações sob o artigo 7.a) e b) da Convenção de Belém do Pará.

VIII-2
DIREITO À INTEGRIDADE PESSOAL E À PROIBIÇÃO DA TORTURA E OUTROS

TRATAMENTOS CRUÉIS, INUMANOS OU DEGRADANTES 339, EM RELAÇÃO COM AS
OBRIGAÇÕES DE RESPEITAR E GARANTIR OS DIREITOS

A. Argumentos das partes

256. A representante assinalou que o Estado violou as três dimensões da integridade pessoal de
I.V.  em  relação  à  integridade  física,  indicou  que,  como  consequência  da  esterilização  sem
consentimento, I.V. perdeu de forma permanente a sua função reprodutora, o qual, por sua vez,
transcendeu às dimensões psicológica e moral devido a que I.V. se sente mutilada, ultrajada e
traumatizada por considerar que deixou de ser uma “mulher completa”. A privação arbitrária da
sua função reprodutora destruiu os seus sonhos de procriar um filho homem, e produziu uma série
de afecções com implicâncias físicas, sexuais, psicológicas e psicossociais, bem como sentimentos
de  dor  e  sofrimento  profundos  devido  a  que  uma parte  fundamental  do  seu projeto  de  vida
desejado foi arrebatada.  A representante destacou que a isso se somou um sentimento de culpa
com relação às suas filhas, uma vez que, como consequência da esterilização e da sua procura por
justiça, tiveram que suportar a irritabilidade de I.V. e a ausência materna durante a sua infância e
anos posteriores.  A representante considerou que essas sequelas levaram a que, no ano 2013, I.V.
fosse diagnosticada com um transtorno esquizofrênico orgânico.

257. A representante, com base na mesma base fática do relatório de mérito, alegou a violação do
artigo 5.2 da Convenção Americana em prejuízo de I.V., o qual na sua primeira parte estabelece
que: “[n]inguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou
degradantes”. Seguindo o raciocínio do Relator Especial sobre a Tortura e outros Tratamentos ou
Penas Cruéis, Inumanos ou Degradantes340, destacou que era importante identificar determinados
abusos no atendimento médico e hospitalar, não como simples violações ao direito à saúde, senão
como formas de tortura e maus tratamentos e reconheceu que “[a] conceitualização como tortura

339 O artigo 5, no seu trecho pertinente, dispõe que:

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral.

2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa
privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano.

340  Cfr. ONU,  Relatório  do  Relator  Especial  sobre  a  tortura  e  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis,  inumanos  ou
degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/22/53, 1 de fevereiro de 2013 (processo probatório, tomo VIII, anexo 24 ao escrito de
petições, argumentos e provas, folhas 2412 a 2437).
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ou maus tratamentos dos abusos cometidos em contextos de atendimento à saúde é um fenômeno
relativamente recente".

258. Em especial,  alegou que em 1 de julho  de 2000, a senhora I.V.  “se  encontrava em tal
situação de [...] indefensão, em uma mesa de cirurgia, sob p controle absoluto de uma equipe
médica que tomou por ela, sem consulta prévia, plena, livre e informada, a decisão de submetê-la
a  uma ligadura  de  trompas”. Indicou  que  esse  procedimento  praticado  a  I.V.,  foi  totalmente
invasivo e irreversível, já que no caso de I.V. “não havia qualquer necessidade, urgência ou razão
urgente relacionada à sobrevivência da paciente para que os médicos procedessem como fizeram”.
Portanto, afirmou que a senhora I.V. “foi vítima de um tratamento cruel, inumano e degradante,
senão  de  tortura”.  Apoiou  a  sua  alegação  e  petição  na  “uniforme jurisprudência”  do  Tribunal
Europeu de Direitos Humanos que, nos casos relacionados a esterilizações realizadas em mulheres
que  não  prestaram  o  seu  consentimento  prévio,  pleno,  livre  e  informado,  estabeleceu  a
consumação  da  figura  de  tratamentos  inumanos  e  degradantes,  proibidos  pelo  artigo  3  do
Convênio Europeu.

259. Acrescentou que, “como estabelece a doutrina e a jurisprudência do Direito Internacional dos
Direitos Humanos, para que um ato seja considerado como uma das condutas proibidas pelo artigo
5.2 da [Convenção Americana],  deve-se levar  em consideração  a situação  e as circunstâncias
particulares da vítima". Na espécie, recapitulando a história de vida de I.V., afirmou que “[u]ma
mulher com uma história efetiva de tortura no Peru; de prisão arbitrária pelas suas ideias; de
perseguição, que a obriga a se refugiar em um país alheio ao seu; de perdas tão próximas em
circunstâncias violentas […], é, pois, uma pessoa a respeito da qual os limites para considerá-la
como vítima de tortura, tratamentos cruéis, inumanos ou degradantes são muito mais baixos que
os das pessoas comuns […], além da gravidade do dano causado em I.V., o seu sofrimento intenso
durante mais de 15 anos como sequela da esterilização forçada à qual foi  submetida sem ser
consultada e sem obter dela o seu consentimento prévio, pleno, livre e informado, e à luz das
considerações precedentes, especialmente as formuladas pelos Relatores da Tortura e pela Corte
Europeia, fica claro que a I.V. também foi violado o direito previsto no [a]rtigo 5.2 da [Convenção
Americana]”.

260. O  Estado afirmou  que  “[o]s  argumentos  apresentados  pela  representante  atribuindo  ao
Estado supostos fatos acontecidos, são conjugados em dois contextos: o primeiro, a respeito da
situação  psicossocial  pela  qual  atravessa  I.V.  como  consequência  das  ações  realizadas  pela
DINCOTE no Estado peruano e o segundo, a catarse pela que atravessa I.V. supostamente produto
da [l]aqueadura”. Nesse sentido, afirmou que: i) os alegados atos de tortura foram cometidos no
Peru; ii) a intervenção cirúrgica de ligadura das trompas foi uma decisão voluntária de I.V., não um
ato de tortura; iii) os supostos atos de tortura acontecidos no Peru não podem ser comparados
com a referida intervenção cirúrgica; e iv) o Estado boliviano não deve reparar as sequelas dos
alegados  atos  de  tortura.  Pelo  exposto,  o  Estado  recusou  “que  se  pretenda  atribuir
responsabilidade  internacional  pelos  fatos  narrados  pela  representante,  que  respondem
integralmente às ações alegadas como sofridas no Peru, o qual demonstra que aconteceram fora
da jurisdição do Estado boliviano [...]”. 

B. Considerações da Corte

261. A  Corte  lembra  que  a  representante  pode  alegar  direitos  diferentes  daquelas  violações
submetidas a conhecimento da Corte por parte da Comissão, sempre que baseada no quadro fático
por ela estabelecido (supra par. 48).
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262. Historicamente o quadro de proteção contra a tortura e os maus tratos foi desenvolvido em
resposta a atos e práticas que se verificavam principalmente no desenvolvimento do interrogatório
em conexão com uma averiguação ou processo pelo cometimento de um delito, bem como no
contexto de privação de liberdade, como instrumento de castigo ou intimidação. No entanto, a
comunidade  internacional  foi  reconhecendo  de  forma  progressiva  que  a  tortura  e  outros
tratamentos inumanos também podem acontecer em outros contextos de custódia, domínio ou
controle  nos  quais  a  vítima  está  indefesa,  tais  como  no  âmbito  dos  serviços  de  saúde  e
especificamente da saúde reprodutiva341. Nessa linha, a Corte destaca o papel transcendental que
ocupa a discriminação ao analisar a adequação das violações dos direitos humanos das mulheres à
figura da tortura e os maus tratos desde uma perspectiva de gênero342.

263. A  Corte  tem  destacado  a  vulnerabilidade  em  relação  à  tortura  ou  outras  formas  de
tratamento cruel, inumano ou degradante da pessoas nos contextos institucionais, como hospitais
públicos ou privados, devido a que o pessoal médico responsável pelo cuidados pacientes, exerce
um forte controle ou poder sobre as pessoas que estejam sujeitas à sua custódia343. A tortura e
outras formas de tratamento cruel, inumano ou degradante, quando infringidas a essas pessoas,
afetam a sua integridade psíquica, física e moral e supõem uma afronta para a sua dignidade, bem
como uma restrição grave sobre a sua autonomia344.  Igualmente, a Corte destaca a importância
dos médicos e outros profissionais da saúde na proteção da integridade pessoal e na prevenção da
tortura e de outros maus tratos345.

264. Certamente, o contexto dos serviços de saúde pode implicar um maior risco para as mulheres
de que sejam submetidas a atos contrários ao artigo 5.2 da Convenção Americana, especialmente
a respeito daquelas práticas ou políticas que estão dirigidas primordialmente contra a mulher, que
as afetam de forma desproporcionada, ou àquelas práticas em que a mulher seja especialmente
vulnerável devido a estereótipos de gênero negativos ou prejudiciais, incluindo o aspecto social e
cultural das mulheres como responsáveis pela função reprodutiva e pela anticoncepção. No mesmo
sentido, o Comitê contra a Tortura reconheceu que, entre as situações em que a mulher corre risco
de  ser  submetida  a  tortura  ou  tratamentos  cruéis,  inumanos  ou  degradantes,  encontra-se  o

tratamento médico, especialmente no caso de decisões relacionadas à reprodução
346

.

341  Cfr.  ONU, Relatório da Relatora Especial sobre a violência contra a mulher, a suas causas e consequências, Sra.
Radhika Coomaraswamy, Políticas e práticas que repercutem sobre os direitos reprodutivos da mulher e contribuem para a
violência contra a mulher, a causam ou a constituem, E/CN.4/1999/68/Add.4, 21 de janeiro de 1999, par. 44; Relatório do
Relator  Especial  sobre  a  tortura  e  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis,  inumanos  ou  degradantes,  Juan  E.  Méndez,
A/HRC/22/53, 1 de fevereiro de 2013, par. 15; e Comitê contra a Tortura, Comentário Geral No. 2; Aplicação do artigo 2
pelos Estados Partes, 24 de janeiro de 2008, par. 15.

342  Cfr.  ONU, Relatório  do  Relator  Especial  sobre  a  tortura  e  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis,  inumanos  ou
degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/31/57, 5 de janeiro de 2016, par. 5 e 9.

343  Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, supra, par. 106 e 107.

344  Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, supra, par. 106.

345  Cfr.  Caso  Tibi  Vs.  Equador,  supra,  par.  152  a  156;  Caso  Montero  Aranguren  e  outros  (Retén  de  Catia)  Vs.
Venezuela. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 5 de julho de 2006. Série C No. 150, par. 102, e Caso Díaz Peña Vs.
Venezuela. Exceção Preliminar, Fundo, Reparações e Custas. Sentença de 26 de junho de 2012. Série C No. 244, par. 137.

346  Cfr.  ONU, Comitê contra a Tortura, Comentário Geral No. 2;  Aplicação do artigo 2 pelos Estados Partes, 24 de
janeiro de 2008, par. 22.
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265. O Comitê para a Eliminação da Discriminação Contra a Mulher afirmou que a esterilização
forçada influi contrariamente da saúde física e mental347. No caso de uma esterilização involuntária,
o  Tribunal  Europeu  também  reconheceu  que  pode  gerar  sentimentos  de  medo,  angústia  e
inferioridade e os seus efeitos levam a um sentimento perdurável,  quando também podem se
sentir degradadas e humilhadas ao saber do anterior, bem como sofrer depressão, sentimentos de
isolamento  e  humilhação348.  A  Corte  Interamericana  considera  que,  ao  encerrar  de  forma
permanente a capacidade reprodutiva da mulher, causando infertilidade e  impondo  mudança
física grave e duradoura sem o seu consentimento, a esterilização não consentida ou involuntária
pode causar um sofrimento grave, tanto mental quanto físico.

266. Esta Corte tem afirmado que a violação ao direito à integridade física e psíquica das pessoas
tem diversas conotações de grau e que abrange desde a tortura até outro tipo de ofensas ou
tratamentos  cruéis,  inumanos  ou  degradantes,  cujas  sequelas  físicas  e  psíquicas  variam  de
intensidade segundo fatores endógenos e exógenos da pessoa (duração dos tratos, idade, sexo,
saúde,  contexto,  vulnerabilidade,  entre  outros)  que  deverão  ser  analisados  em cada  situação
concreta349. Ou seja, as características pessoais de uma suposta vítima de tortura ou tratamentos
cruéis, inumanos ou degradantes, devem ser levadas em consideração no momento de determinar
se  a integridade  pessoal  foi  violada,  já  que tais  características  podem mudar  a percepção  da
realidade do indivíduo, e consequentemente, incrementar o sofrimento e o sentido de humilhação
quando são  submetidas  a  determinados  tratamentos350.  Nesse  sentido,  a  Corte  destaca  que  o
sofrimento é uma experiência própria de cada indivíduo e, nessa medida, vai depender de uma
multiplicidade de fatores que fazem com que cada pessoa seja um ser único. Nesse sentido, seria
um  contrassenso  cindir  as  experiências  passadas  da  forma  como  um  indivíduo  vivencia  o
sofrimento. É por esse motivo que, ao avaliar a intensidade do sofrimento , a Corte levará em
consideração os fatores endógenos e exógenos351.

267. Ao analisar a intensidade do sofrimento padecido pela senhora I.V., a Corte conclui que: i) a
senhora  I.V.  perdeu  a  sua  capacidade  reprodutiva  de  forma  permanente,  alterando  o
funcionamento dos seus órgãos reprodutivos; ii) a senhora I.V. teve também consequências físicas
que a levaram a ter que se submeter a uma intervenção cirúrgica  posteriormente porque lhe
diagnosticaram restos placentários na cavidade endometrial352 (supra par. 114); iii) a senhora I.V.

347  Cfr. ONU, Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, Recomendação Geral No. 19, A violência
contra a mulher, 1992, par. 22.

348  Cfr. TEDH, Caso V.C. Vs. Eslováquia, No. 18968/07. Sentença de 8 de novembro de 2011, par. 118; Caso N.B. Vs.
Eslováquia,  No. 29518/10. Sentença de 12 de junho de 2012, par.  80, e  Caso I.G.,  M.K.  e R.H. Vs.  Eslováquia,  No.
15966/04. Sentença de 13 de novembro de 2012, par. 123 (processo probatório, livro VIII, anexos 26, 27 e 28 à petição de
solicitações, argumentos e provas, folhas 2474 a 2577).

349  Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Peru. Mérito, supra, par. 57 e 58, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs. Equador, supra,
par. 87.

350  Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, supra, par. 127, e Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Peru. Exceções Preliminares,
Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 23 de novembro de 2015. Série C No. 308, par. 127.

351  Os fatores endógenos fazem referência às características do tratamento (duração, método utilizado, modo como
foram infringidos os padecimentos, e os efeitos físicos e mentais que esses tendem causar), enquanto os fatores exógenos
fazem referência às condições da pessoa que padece tais sofrimentos (idade, sexo, estado de saúde, bem como qualquer
outra circunstância pessoal). Cfr. Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 11 de maio de
2007. Série C No. 164, par. 83, y Caso Norín Catrimán e outros (Dirigentes, membros e ativista do Povo Indígena Mapuche)
Vs. Chile, supra, par. 388.

352  Cfr.  Ecografia  ginecológica intravaginal  de 14 de agosto de 2000 (processo probatório, tomo VII, anexo 11 à
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sofreu afetações  psicológicas  severas  que  exigiram atendimento  psiquiátrico  (supra par.  115),
incluindo sentimentos de angústia, frustração e culpa, bem como uma desvalorização dela como
mulher que lhe causou sentimentos de vergonha353; iv) a esterilização não consentida teve um
efeito prejudicial na sua vida privada, o que levou à separação temporária do seu esposo, situação
que  gerou  grande  dor  emocional354;  v)  a  esterilização  não  consentida  provocou  afetações  de
diversas índoles no seu núcleo familiar, e, em especial, nas suas filhas355 o que lhe causou um
sentimento  de  culpa356 (supra par.  115);  a  esterilização  não  consentida  gerou  um  impacto
econômico sobre a senhora I.V. em relação ao atendimento médico posterior em um contexto que
lhe gerasse confiança e procura por justiça357, e vii) a ausência de resposta por parte do sistema
judicial  (supra par.   111  a  113  e  infra par.  314),  gerou  um  sentimento  de  impotência  e
frustração358.  Em suma,  é  evidente  que  a  esterilização  não consentida  ou involuntária,  com a
consequente impossibilidade para procriar, causou na senhora I.V. sofrimentos físicos e psíquicos
duradouros, bem como dor emocional considerável, tanto em nível pessoal, familiar e social.

268. Nesse sentido, a Corte adverte que a esterilização marcou radicalmente a vida de I.V. Nas
suas próprias palavras, a senhora I.V. expressou perante esta Corte359:

[…] toda esta ligadura de trompas sem o meu consentimento de forma arbitrária, de forma inconsulta, de
forma inumana, gerou realmente um desgaste muito profundo na minha  pessoa e também na minha família,
também gerou a desintegração familiar, a separação do meu esposo, também levou a que a minha filhinha
N.V. cortasse as veias, por tantos problemas fruto desta esterilização que fizeram em mim, e eu me sinto até
agora  com  uma  profunda  dor  por  não  ter  podido  cuidar  das  minhas  filhinhas,  tão  pequeninas,  como
corresponde, porque estava concentrada nessa luta, por essa convicção que tenho de justiça, de que estas
coisas não fiquem na impunidade, estava concentrada no processo administrativo e no processo judicial, e
fez, inclusive, com que a minha filhinha pequena sentisse culpa, porque ela, a tão novinha, pensava que pelo
seu nascimento ela tinha a culpa do que tinha acontecido. O Estado não sabe todo o sofrimento, toda a dor,
todo o sacrifício pelo que passamos, o Estado não sabe das necessidades que passamos, a profunda situação

submissão do caso folha 2150); Relatório do Laboratório de Patologia  e Citologia de 17 de agosto de 2000 (processo
probatório, tomo VII, anexo 12 à submissão do caso, folha 2152); Laudo de Ecografia Ginecológica Intravaginal de 23 de
agosto de 2000 (processo probatório, tomo VII, anexo 13 à submissão do caso, folha 2154), e Atestado Médico de 3 de
setembro de 2000 (processo probatório Ecografia Ginecológica Intravaginal, tomo VII, anexo 14 à submissão do caso, folha
2156).

353  Cfr.  Instituto  de Terapia  e Investigação  sobre as  Sequelas  da Tortura  e a Violência  Estatal  (ITEI),  Avaliação
Psicológica  da Sra.  I.V.  de  11 de agosto  de  2015 (processo probatório,  tomo VIII,  anexo  21 ao  escrito  de  petições,
argumentos e provas, folhas 2374, 2377 e 2379), e Declaração feita perante agente dotado de fé pública por Emma Bolshia
Bravo Cladera, em 21 de abril de 2016 (processo probatório, tomo XI, folhas 3923 a 3928).

354  Cfr. Instituto de Terapia e Pesquisa sobre as Sequelas da Tortura e a Violência Estatal (ITEI), Exame Psicológico da
Sra. I.V. de 11 de agosto de 2015 (processo probatório, tomo VIII, anexo 21 ao escrito de petições, argumentos e provas,
folhas 2363 a 2379).

355  Cfr. ITEI, Avaliação Psicológica de N.V. de 3 de agosto de 2015 (processo probatório, tomo VIII, anexo 22 ao
escrito de petições, argumentos e provas, folhas 2386 a 2397); ITEI, Avaliação  Psicológica de L.A. de 28 de julho de 2015
(processo probatório, tomo VIII, anexo 23 ao escrito de petições, argumentos e provas, folhas 2399 a 2410); Declaração
feita por N.V. perante agente dotado de fé pública em 22 de abril de 2016 (processo probatório, tomo XI, folhas 3910 a
3918), e Declaração feita por Andre Alois Frederic Gautier perante agente dotado de fé pública em 21 de abril de 2016
(processo probatório, tomo XI, folhas 3919 a 3922).

356  Cfr. Declaração feita por Emma Bolshia Bravo Cladera perante agente dotado de fé pública em 21 de abril de 2016
(processo probatório, tomo XI, folhas 3923 a 3928).

357  Cfr. Declaração feita por Emma Bolshia Bravo Cladera perante agente dotado de fé pública em 21 de abril de 2016
(processo probatório, tomo XI, folhas 3923 a 3928).

358 Depoimento prestado por V.P.C. à Corte Interamericana na audiência pública celebrada em 16 e 2 de maio de 2016.

359 Depoimento prestado por V.P.C. à Corte Interamericana na audiência pública celebrada em 16 e 2 de maio de 2016. 
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de tanto esforço,  de tanta luta,  de tanta dor que o meu corpo teve que suportar,  a minha mente não
aguentou mais e eu tive uma crise de saúde mental, em novembro de 2013, por isso também tiveram que
me internar no hospital de saúde mental, estive internada durante três semanas,  e as minhas filhinhas viram
essa dor, todo esse sofrimento, vendo a sua mãe como fugia de casa, saía de casa descalça e, além disso, de
pijama, e até agora os médicos que me viram me dizem que eu tenho que tomar carbamazepina e alopurinol,
por toda a vida, por todo o sofrimento que vivi,  por toda a esterilização sem o meu consentimento que
fizeram em mim.   [… F]ui  mutilada  no meu aparelho reprodutor,  cercearam o meu direito  de ser mãe
novamente, foi impedida de ter um filho homem, geraram dor e sofrimento em duas menores de idade,
geraram um conjunto de danos, inclusive eu poderia ter perdido a vida, já que deixaram dentro de mim
restos placentários, gerando um quadro de endometriose que se não fosse atendido oportunamente poderia
ter me levado à morte.

269. Pelo exposto, esta Corte conclui que a esterilização não consentida ou involuntária à qual a
senhora  I.V.  foi  submetida,  nas  circunstâncias  particulares  deste  caso,  como foram expostas,
constituiu um tratamento cruel, inumano e degradante, contrário à dignidade do ser humano e,
portanto, configurou uma violação ao artigo 5.1 e 5.2 da Convenção Americana, em relação ao
artigo 1.1 desse instrumento, em prejuízo da senhora I.V.

VIII-3
DIREITOS AS GARANTIAS JUDICIAIS360 E A PROTEÇÃO JUDICIAL361, EM RELAÇÃO COM AS

OBRIGAÇÕES DE RESPEITAR E GARANTIR OS DIREITOS E DE NÃO DISCRIMINAR E O
ARTIGO 7 DA CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ362

270. No presente capítulo,  a  Corte  analisará  as alegadas  violações aos artigos  8.1 e  25.1 da
Convenção Americana e o suposto descumprimento das obrigações previstas no artigo 7, incisos
b), c), f) e g), da Convenção de Belém do Pará. Outrossim, abordará as alegações relativas à

360  O artigo 8.1 da Convenção estabelece que “toda pessoa tem o direito a ser ouvida, com as devidas garantias e
dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, formado anteriormente por lei,
na substanciação de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para a determinação de seus direitos e obrigações
de ordem civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outro caráter”.

361  O artigo 25 estabelece, no pertinente, que:

1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo ante os juízes ou
tribunais  competentes,  que  a  ampare  contra  atos  que  violem  seus  direitos  fundamentais  reconhecidos  pela
Constituição, a lei ou a presente Convenção, mesmo quando tal violação for cometida por pessoas que atuem em
exercício de suas funções oficiais.

2. Os Estados Partes comprometem-se: a) a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema legal do
Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que interpuser tal recurso.

362  O artigo 7 da Convenção de Belém do Pará prevê que: “os Estados Partes condenam todas as formas de violência
contra a mulher e convêm em adotar, por todos os meios apropriados e sem demora, políticas destinadas a prevenir, punir
e erradicar tal violência e a empenhar-se em:

[…]

b. agir com o devido zelo para prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher;

c.  incorporar  na sua legislação  interna normas penais,  civis,  administrativas  e de outra  natureza,  que sejam
necessárias  para  prevenir,  punir  e  erradicar  a  violência  contra  a  mulher,  bem  como  adotar  as  medidas
administrativas adequadas que forem aplicáveis;

[…]

f. estabelecer procedimentos jurídicos justos e eficazes para a mulher sujeitada a violência, inclusive, entre outros,
medidas de proteção, juízo oportuno e efetivo acesso a tais processos;

g.  estabelecer  mecanismos  judiciais  e  administrativos  necessários  para  assegurar  que  a  mulher  sujeitada  a
violência tenha efetivo acesso a restituição, reparação do dano e outros meios de compensação justos e eficazes.
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suposta discriminação baseada no gênero e a posição econômica no acesso à justiça, nos termos
do artigo 1.1 da Convenção Americana. Ademais, considerará as alegações da representante em
relação ao artigo 25.2.a) da Convenção Americana,  em quanto à obrigação de garantir  que a
autoridade competente prevista pelo sistema legal do Estado decidirá sobre os direitos de toda
pessoa que interpuser um recurso (supra par. 49).

A. Argumentos das partes e da Comissão

A.1 Argumentos sobre o acesso à justiça

271. A Comissão lembrou que o processo penal “estendeu-se por quatro anos sem prolação de
sentença transitada em julgado sobre o mérito da causa”. Outrossim, a Comissão destacou que,
durante o processo, foram prolatadas duas sentenças que reconheceram que, durante a tramitação
da causa penal, teriam ocorrido diversos erros processuais e dilações que resultariam imputáveis
aos órgãos da administração de justiça, a partir do qual se declarou a extinção da ação penal e se
arquivou o caso. A Comissão considerou que “a atuação do Poder Judiciário não foi eficiente, já que
as deficiências processuais e dilações indevidas verificadas durante o julgamento penal, a partir das
quais foi extinta a ação penal, resultaram em uma denegação de justiça para I.V., privando-a de
seu direito de que se estabelecessem judicialmente, as responsabilidades derivadas da violação de
direitos humanos da qual foi objeto e se reparasse o dano sofrido”. Considerando o anteriormente
citado, a Comissão concluiu que “o Estado, através das atuações de seu poder judiciário e de seu
sistema de saúde, vulnerou o direito ao acesso à justiça de I.V., e seu direito às garantias judiciais
e à proteção judicial  efetiva,  contrariando os artigos 8.1 e 25.1 da Convenção Americana, em
relação com a obrigação de não discriminar contemplada no artigo 1.1 do mesmo instrumento”.

272. Em suas observações finais, a Comissão sustentou que, em casos relacionados com violações
a  direitos  humanos  como  consequência  de  um  procedimento  médico,  deve  realizar-se  uma
investigação conduzida com a devida diligência, sob as garantias devidas e em um prazo razoável.
No que se refere à devida diligência na condução do processo penal, a Comissão sustentou que,
durante  os  anos  de  duração  do  mesmo,  foram  produzidos  múltiplos  erros  e  deficiências
processuais,  ao  que  se  somaram  demoras  adicionais  para  constituir  um  tribunal  com  juízes
cidadãos e a radicação do processo em um lugar distante do local dos fatos e de residência de I.V,
obstaculizando a participação da vítima, peritos e testemunhas. Para a Comissão, estas falências e
demoras  não  apenas  tiveram  como  consequência  a  ineficiência  da  investigação,  mas  que,
adicionalmente, a extinção do processo penal obstaculizou a possibilidade de que a senhora I.V.
pudesse utilizar a via cível para obter uma reparação, pois, segundo a informação disponível, a
própria normativa interna dita essa possibilidade à existência de uma sentença condenatória. Esta
situação comprometeu a responsabilidade internacional do Estado da Bolívia sob os artigos 8 e 25
da Convenção e 7 da Convenção de Belém do Pará.

273. A representante aderiu aos fundamentos de direito e conclusões relativas à violação dos
artigos 8.1 e 25.1 da Convenção Americana, desenvolvidos no Relatório de Mérito da Comissão.
Outrossim, destacou “que a denegação de justiça e violações ao devido processo, sofridas por I.V.
na mencionada causa penal,  não apenas envolvem os funcionários  judiciais,  portanto  o Órgão
Judicial do Estado boliviano, mas também envolveram o Ministério Público e seus promotores”.
Indicou que as reclamações e pedidos feitos por I.V. ao Promotor de Distrito de La Paz para que
este instruísse a mudança da Promotora designada a seu caso em virtude do abandono do caso por
parte  da  Promotora  evidenciavam  que,  não  apenas  os  juízes  que  intervieram  no  processo
vulneraram os direitos humanos de I.V. com suas atuações dilatórias, mas também os Promotores
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do Ministério Público foram responsáveis por esse resultado. A critério da representante, tanto o
órgão  judicial  quanto  o  Ministério  Público  foram  responsáveis  de  que  o  processo  terminasse
arquivado sem uma decisão de mérito, assegurando a impunidade aos atores estatais que violaram
os direitos de I.V., e garantindo, ao mesmo tempo, que a tutela judicial efetiva a favor da suposta
vítima não se realizasse.

274. O Estado argumentou que o processo penal avançou de forma diligente e suas decisões
foram proferidas em um prazo razoável, até que culminou com uma decisão que extinguiu a ação
penal.  Em  relação  à  avaliação  do  prazo  razoável  no  processo  penal,  o  Estado  afirmou  que,
“considerando  a  complexidade  do  assunto,  o  desinteresse  de  I.V.,  a  ativação  das  garantias
processuais das partes, e que a duração global do processo se adapta aos padrões de um prazo
razoável, não existem elementos objetivos que determinam vulneração alguma do artigo 8.1 da
Convenção em prejuízo de I.V.”.

275. Em suas alegações finais, o Estado argumentou, citando jurisprudência do Tribunal Europeu
de Direitos Humanos, que o presente caso “não justificava um processo penal para ser resolvido”,
de modo tal que o processo administrativo sancionador era suficiente para garantir o acesso à
justiça a I.V. Segundo o Estado, durante o referido processo, que revestia todas as características
de um processo judicial, “foram materializadas todas as garantias judiciais”. Outrossim, o Estado
afirmou  que,  ao  ter  vocação  sancionadora,  o  processo  pode  ter  acabado  com  a  destituição
definitiva do médico, o que não ocorreu em virtude de que, mediante uma decisão de suspensão
motivada  e  transitada  em  julgado,  determinou-se  que  o  profissional  “agiu  de  acordo  com  a
normativa boliviana de saúde e em preservação do futuro e do bem-estar materno de I.V.”. Em
suma,  o  Estado  considerou que  seria  contraditório  condenar  penalmente  um médico  por  uma
atuação médica realizada na ausência de dolo. Portanto, concluiu que cumpriu suas obrigações de
oferecer  as  devidas  garantias  judiciais  e  proteção  judicial  a  I.V.  por  meio  do  processo
administrativo realizado.

276. Adicionalmente,  o  Estado  manifestou  não  ser  função  da  Corte  Interamericana  agir  como
“quarta instância”, no sentido de que não corresponderia agir como tribunal de alçada em relação
aos processos domésticos e,unicamente, poderia revisar uma resolução de tribunais internos caso
existisse uma flagrante violação à Convenção, o que não ocorria no presente caso. Nesse sentido,
afirmou que as providências internas não apenas responderam a um julgamento sério, justo e
imparcial,  mas que a hipótese finalmente acolhida foi  o resultado da reunião de toda a prova
constante no processo. Consequentemente, o Estado alegou que “a Corte deve tender ao respeito
do que se decidiu em sede interna, ao não evidenciar nenhuma falha relacionada com as garantias
convencionais”. Outrossim,  o  Estado  afirmou  que  I.V.  não  se  constituiu  como  autora,  o  que
evidenciaria  uma  falta  de  diligência  de  sua  parte  no  trâmite.  Ademais,  indicou  que  I.V.  não
denunciou  disciplinarmente  os  juízes  internos  por  considerar  que  estavam  retardando
injustificadamente seu processo penal, o que deve considerar-se na análise do prazo razoável.

A.2 Argumentos sobre a Convenção de Belém do Pará

277. À luz da relação entre a violência  e a discriminação,  a  Comissão notou que “a falta  de
sanção  de  um  fato  de  violência  contra  as  mulheres  pode  constituir  também  uma  forma  de
discriminação”. Por isso, a Comissão sustentou que, “dado que a esterilização não consentida é
uma forma de violência contra as mulheres, o Estado devia ter agido com a devida diligência para
investigar e punir os responsáveis”. Entretanto, no presente caso “não se definiu sanção alguma
contra os responsáveis pela esterilização não consentida praticada em I.V.”. Consequentemente, a
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Comissão  estimou  que  “a  falta  de  sanção  neste  caso  constitui  uma  violação  das  obrigações
estabelecidas no artigo 7.b) da Convenção de Belém do Pará e, ao mesmo tempo, uma forma de
discriminação  contra  I.V.”.  Ademais,  considerou  “que  as  numerosas  dilações  e  negligências
imputáveis ao Poder Judiciário durante o processo penal, seguidas da esterilização praticada em
I.V., que resultaram na extinção da ação penal, violaram as obrigações estabelecidas nos incisos f)
e g) do referido artigo 7 da Convenção de Belém do Pará”. Considerando o anterior, a Comissão
concluiu “que o Estado, neste assunto, vulnerou o dever de abster-se de qualquer prática ou ação
de violência contra as mulheres contrariando as obrigações consagradas no artigo 7 da Convenção
de Belém do Pará, e falhou em seu dever de agir com a devida diligência necessária para punir este
tipo de atos”.

278. A  representante concordou  com os  fundamentos  de  direito  e  conclusões  expostos  pela
Comissão em seu Relatório de Mérito, relativo à violação do artigo 7 (a, b, c, f e g) da Convenção
de Belém do Pará. 

279. 10.
Em relação  ao  dever  de  agir  com a  devida  diligência  para  prevenir,  investigar  e  sancionar  a
violência contra a mulher, o  Estado assinalou que: “agiu com a devida diligência para prevenir,
investigar  e  sancionar  a  suposta  violência  exercida  contra  I.V.,  já  que  esta  pôde  acessar  as
instâncias  correspondentes  para  fazer  valer  seu  direito”.  Disse  também  que:  “cumpriu  suas
obrigações convencionais contempladas no inciso b), toda vez que, à luz do direito convencional, o
Estado não propiciou nem consentiu em alguma prática de violência contra I.V.”.

280. No que se refere à obrigação de estabelecer procedimentos legais justos e eficazes para a
mulher que tenha sido submetida à violência, que incluam, entre outros, medidas de proteção, um
julgamento  oportuno  e  o  acesso  efetivo  a  tais  procedimentos  e  em relação  a  estabelecer  os
mecanismos  judiciais  e  administrativos  necessários  para  assegurar  que  a  mulher  objeto  de
violência  tenha  acesso  efetivo  a  ressarcimento,  reparação  do  dano  ou  outros  meios  de
compensação justos e eficazes, o Estado observou que “através dos recursos adequados, tanto
administrativos como judiciais, I.V. teve a possibilidade de fazer valer suas pretensões de acordo
com o marco legal vigente, apesar de o resultado não ter sido favorável a ela, não quer dizer que o
Estado não tenha fornecido recursos adequados e efetivos para sua proteção, mais, ao contrário,
foram viabilizados recursos ordinários e extraordinários, que não foram interpostos, nem esgotados
por I.V.” Sobre a base dessas considerações, o Estado concluiu que não é responsável pela alegada
violação  do  artigo  7  da  Convenção  de  Belém  do  Pará,  dado  que  cumpriu  suas  obrigações
convencionais  de  proteção da  mulher  e,  particularmente,  garantiu  para I.V.  o  pleno  acesso  à
justiça.

A.3 Argumentos sobre discriminação no acesso à justiça

281. A Comissão reiterou que “os Estados têm o dever de assegurar acesso adequado à justiça
para as mulheres quando são vulnerados todos seus direitos humanos; incluindo os vinculados com
sua saúde sexual e reprodutiva. Este é um dever de dupla dimensão. Uma primeira dimensão é a
sanção  penal  quando  ocorrem atos  que  possam constituir  uma  forma  de  violência  contra  as
mulheres. Uma segunda dimensão se relaciona com a necessidade de abordar as causas e falências
sistêmicas  que deram lugar  à vulneração dos direitos humanos examinados.  A impunidade  de
violações aos direitos das mulheres –inclusive seus direitos sexuais e reprodutivos- constitui uma
forma  de  discriminação  contra  elas,  e  uma  depreciação  da  obrigação  de  não  discriminar,
compreendida no artigo 1.1 da Convenção Americana”. No presente caso, consequentemente, a
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Comissão  afirmou  que  “a  denegação  de  justiça  que  se  derivou  para  I.V.  das  deficiências
processuais durante o julgamento penal, bem como a impunidade das violações a seus direitos
humanos,  inclusive  seus  direitos  reprodutivos,  constituíram  uma  forma  de  discriminação  no
exercício de seus direitos às garantias judiciais e à proteção judicial.

282. A  representante indicou  que  os  elementos  resumidos  no  relatório  da  Comissão
Interamericana “Acesso à Justiça para Mulheres Vítimas de Violência nas Américas” que “refletem
discriminação aberta contra a mulher por razões de gênero, caracterizaram as investigações e o
processo penal contra os algozes de I.V., que; no final, foram favorecidos com a impunidade total”.
Argumentou que “as violações dos artigos 8 e 25 da Convenção Americana estabelecidas pela
Comissão no relatório de mérito 72/14 são ‘o resultado’ do aberrante processo penal pelo qual I.V.
tentou conseguir justiça, mas ‘por causa’ desse resultado foi a discriminação contra ela por motivos
de gênero e de sua modesta posição econômica”. Observou que “tanto em nível  interno como
perante a Comissão, o Estado não negou o fato de que a garantia judicial do prazo razoável ou da
celeridade que devem ter os processos judiciais foi violada contra I.V.”. Sobre o particular, afirmou
que o fato de que o julgamento penal tenha sido arquivado em sede nacional por ter durado mais
do que os 3 anos previstos pela norma processual penal e que essa consequência de extinção da
ação  penal  e  de  término  do  processo  teria  sido  atribuída  pelo  próprio  órgão  judicial  à
responsabilidade  dos  órgãos  do  sistema de  justiça  penal  boliviano,  “dispensa a vítima  e  seus
representantes de terem que fornecer maiores elementos para demonstrar um fato que já está
suficientemente provado (e confessado)”. Assinalou que “o menosprezo pelo caso de I.V. se reflete
perfeitamente nas duas decisões judiciais antes mencionadas (Resolução 13/06 do Tribunal Quarto
de Sentença Penal e Resolução 514/06 da Sala Penal Primeira da Corte Superior de Justiça de La
Paz), que se referem à ‘inoperância’ dos operadores de justiça, que não priorizaram o caso por
‘motivos  fúteis,  que  foram ‘deficientes’  e  que ‘brincaram com a lei”.  Agregou que “outro  fato
inconcebível”  reside em que,  diante  da  ausência  de tipificação  naquele  momento  do delito  de
esterilização forçada, a acusação penal foi feita pelo delito de lesões gravíssimas, entretanto, no
segundo julgamento penal, o Tribunal de Sentença de Copacabana condenou o médico pelo delito
de  lesão  culposa,  dando  a  ele  uma pena  não  privativa  de  liberdade,  mas  pecuniária,  o  que,
segundo a representante,evidenciaria que “I.V. vítima desclassificada, mulher sem credibilidade e
delito reduzido a sua mínima expressão”.

283. Indicou que, além da discriminação por motivos de gênero, “os operadores da justiça que
participaram no processo de I.V.  foram deficientes,  inoperantes e brincaram com a lei  porque
viram na vítima uma mulher de escassos recursos econômicos, portanto, duplamente vulnerável,
duplamente discriminável e duplamente vítima”. Diante do exposto, concluiu que a conexão entre
as normas da Convenção Americana vulneradas neste caso com o seu próprio artigo 1.1, deve
considerar, necessariamente, os motivos que levaram os diferentes atores estatais a violarem cada
um dos direitos de I.V. que foram violados. Por esta razão, solicitou à Corte que,em sua sentença,
denotasse para cada um dos artigos convencionais violados pela Bolívia, sua conexão com o artigo
1.1  da  Convenção  Americana  de  forma  integral,  ou  seja,  ressaltando  também  o  caráter
discriminatório  de cada uma das violações,  discriminação  que se baseou em motivos de sexo,
gênero, posição econômica, origem nacional e situação de refugiada (como outra condição social). 

284. O  Estado sustentou,  em suas  alegações finais,  que se  evidencia  uma ausência  total  de
intenções  discriminatórias  por  parte  do  Estado.  Nesse  sentido,  afirmou que,  tanto  o  processo
judicial quanto o administrativo concordam com a ausência de dolo por parte do médico. Portanto,
a  Bolívia  cumpriu  plenamente  suas  obrigações  relacionadas  ao  princípio  e  direito  à  não
discriminação.
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A.4 Argumentos sobre a obrigação de garantir que a autoridade competente prevista
pelo sistema legal do Estado decidirá sobre os direitos de toda pessoa que interpuser
um recurso

285. A representante  formulou argumentações adicionais relativas à violação do artigo 25.2.a)
da Convenção. Sobre o particular, solicitou que “esta violação adicional fosse declarada como tal
pela Corte quando prolatasse sentença, entendendo que a autoridade jurisdicional boliviana não
decidiu no mérito sobre os direitos de I.V.; mas que, em vez disso, arquivou a causa penal com o
fundamento de que o processo tinha superado o limite temporal de 3 anos que deve durar todo
processo nesta matéria”.  Portanto,  a representante afirmou que o órgão judicial  boliviano  não
decidiu como se supunha deveria ter sido feito no marco do artigo 25.2.a), dado que, por um
motivo processual provocado pelo mesmo órgão judicial, este favoreceu com a impunidade quem
violou os direitos de I.V.

286. O Estado alegou que os argumentos apresentados pela representante em relação à suposta
vulneração do artigo 25.2.a) da Convenção, corresponde, a “citações impertinentes de relatórios e
de documentos que não fundamentam devidamente as vulnerações do mencionado artigo, nem
demonstram com fatos concretos o suposto descumprimento da obrigação de decidir sobre um
direito quando se interpõe o recurso”, pelo qual,  “não corresponde que a Corte considere esta
alegação”. No que se refere ao direito à proteção judicial,  alegou que o ordenamento jurídico
boliviano  garantiu  a I.V.  o acesso a recursos simples,  efetivos e rápidos,  concretamente o de
cassação e o amparo constitucional,  “que não foram interpostos nem esgotados”. No caso dos
recursos utilizados por I.V., a apelação incidental, o recurso de cassação e a apelação à extinção, o
Estado sustentou que foram tramitados conforme o procedimento legal estabelecido garantindo seu
direito ao devido processo, pelo que o Estado não vulnerou as garantias e o direito à proteção
judicial contra a senhora I.V.

B. Considerações da Corte

287. Antes de realizar a análise de mérito relativa aos artigos 8 e 25 da Convenção, a Corte estima
pertinente  realizar  algumas  precisões  em  relação  aos  diversos  argumentos  apresentados.  Em
primeiro lugar, a Corte nota que o Estado variou sua argumentação jurídica a partir da audiência
pública em relação a sua contestação. Particularmente, os argumentos resumidos supra relativos à
improcedência da via penal no presente caso, a alegada falta de constituição de I.V. em reclamante
e o fato de que não teria denunciado os juízes internos, foram formulados pela primeira vez em
suas alegações finais orais e petições a esta Corte. A Corte lembra que as alegações finais são
essencialmente  uma  oportunidade  para  sistematizar  os  argumentos  de  fato  e  de  direito
apresentados oportunamente363. No presente caso, a Corte estima que os referidos argumentos,
mesmo quando foram formulados em relação ao mérito do assunto, referem-se a questões de
admissibilidade e poderiam ser considerados em parte contraditórios com a exceção de falta de
esgotamento  formulada pelo  Estado,  de tal  forma que não serão considerados por terem sido
apresentados de forma intempestiva.

288. Por outra parte, em relação ao argumentado pelo Estado sobre a quarta instância, a Corte
considera pertinente lembrar que a jurisdição internacional não desempenha funções de tribunal de

363  Cfr. Caso Nadege Dorzema e outros Vs. República Dominicana. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de
outubro de 2012. Série C No. 251, par. 19 e 22, y Caso J Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 27 de novembro de 2013. Série C No. 275, par. 34.



104

“quarta instância”, nem é um tribunal de alçada ou de apelação para dirimir os desacordos das
partes sobre alguns alcances da valoração da prova ou da aplicação do direito interno em aspectos
que  não  estejam  diretamente  relacionados  ao  cumprimento  de  obrigações  internacionais  em
direitos  humanos364.  Sobre  o  particular,  é  pertinente  lembrar  que  a  Corte  afirmou  que,  se
pretendessem que ela exercesse a função de tribunal de alçada sobre os alcances da prova e do
direito interno, estaria sendo submetida uma matéria sobre a qual, em virtude da competência
subsidiária  de  um  tribunal  internacional,  não  poderia  pronunciar-se  e  é  incompetente.  Nesse
sentido,  o  âmbito  de  exame  de  uma  decisão  de  um  tribunal  interno  por  parte  da  Corte
Interamericana está ligado ao fato de que tal decisão teria representado uma violação de tratados
internacionais  relativos  aos  de  competência  do  Tribunal365.  Nesta  medida,  determinar  se  as
atuações de órgãos administrativos ou judiciais constituem ou não uma violação das obrigações
internacionais do Estado pode levar a Corte a ocupar-se de examinar os respectivos processos
internos para estabelecer sua compatibilidade com a Convenção Americana366.

289. A Corte lembra que,em relação aos fatos do presente caso,foram realizadas três auditorias,
pronunciou-se o Tribunal  de Ética do Colégio Médico Departamental de La Paz, realizou-se um
procedimento administrativo perante a Unidade de Assessoria Jurídica do Serviço Departamental de
Saúde de La Paz  e realizou-se um processo penal pelo delito de lesões que terminou com a
extinção da ação penal (supra par. 72 a 113). Apesar das diversas atuações estatais a partir das
reclamações da senhora I.V., nenhuma pessoa foi declarada responsável disciplinar, administrativa
ou  penalmente  pela  esterilização  não  consentida  à  qual  foi  submetida  a  senhora  I.V.,  que
tampouco recebeu reparação cível por causa da decisão de extinção da ação penal.

290. A Corte nota que, sobre a base deste marco factual, os argumentos em torno aos artigos 8.1
e 25.1 estiveram centrados no processo penal. A Comissão e a representante argumentaram em
suas petições principais  que o processo penal  iniciado  a partir  da reclamação da senhora I.V.
constituiu uma denegação de justiça nos termos da Convenção Americana, ao não ser realizado
com a devida diligência e ao existir uma série de irregularidades que levaram a sua culminação
sem uma decisão sobre os méritos em aplicação do instituto  da extinção da ação penal,  após
quatro  anos  da  abertura  do  processo.  Entretanto,  em uma  etapa  posterior,  o  Estado  incluiu
alegações encaminhadas a demonstrar a efetividade do procedimento administrativo realizado no
presente  caso.  Deste  modo,  a  Comissão  em  suas  observações  finais  também  se  referiu  à
efetividade do procedimento administrativo.  Em razão do anteriormente citado,  a Corte estima
oportuno, antes de analisar as atuações estatais no marco do processo penal à luz dos argumentos
desenvolvidos pelas partes em torno às alegadas violações à Convenção, começar por desenvolver
umas breves considerações gerais  sobre o acesso à justiça  em caso de violações aos direitos
sexuais e reprodutivos. Não obstante, a Corte não se pronunciará sobre possíveis violações no
marco do processo administrativo toda vez que não se apresentaram argumentos específicos de
violação dos artigos 8 e 25 da Convenção nesta esfera.

B.1 Acesso à justiça em caso de violações aos direitos sexuais e reprodutivos

364  Cfr. Caso Cabrera García e Montiel Flores Vs. México. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença
de 26 de novembro de 2010. Série C No. 220, par. 16, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 173.

365 Cfr. Caso Cabrera García e Montiel Flores Vs. México,  supra, par. 18, e  Caso García Ibarra e outros Vs. Equador,
supra, par. 19.

366  Cfr. Caso dos “Meninos de Rua” (Villagrán Morales e outros) Vs. Guatemala. Mérito, supra,  par. 222, e  Caso
Herrera Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 173.
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291. Esta Corte assinalou reiteradamente que o direito de acesso à justiça deve assegurar, em um
tempo razoável,  o  direito  das  supostas  vítimas  ou de seus familiares  a  que seja feito  todo o
necessário para conhecer a verdade sobre o sucedido, estabelecer as respectivas responsabilidades
e sancionar os responsáveis367. Com esse objetivo e de acordo com a Convenção Americana, os
Estados Partes estão obrigados a fornecer recursos judiciais efetivos às vítimas de violações dos
direitos humanos (artigo 25), recursos que devem ser substanciados de acordo com as regras do
devido processo legal (artigo 8.1)368, tudo isso dentro da obrigação geral, a cargo dos próprios
Estados, de garantir  o livre e pleno exercício dos direitos reconhecidos pela Convenção a toda
pessoa que se encontrar sob sua jurisdição (artigo 1.1)369.

292. Consequentemente, os artigos 8 e 25 da Convenção implicam que as vítimas de violações a
direitos humanos contem com recursos judiciais idôneos para estabelecer se ocorreram violações
de  direitos  humanos  e  fornecer  o  necessário  para  remediá-las.  Os  referidos  recursos  devem,
também, ser efetivos nos termos do artigo 25.1 da Convenção, ou seja: “capazes de produzir o
resultado para o qual foram concebidos”370.

293. Ao  interpretar  o  texto  do  artigo  25.1  da  Convenção,  a  Corte  sustentou,  em  outras
oportunidades, que a obrigação do Estado de proporcionar um recurso judicial não se reduz à mera
existência  dos tribunais  ou de procedimentos formais ou ainda à possibilidade de recorrer aos
tribunais. O Estado tem o dever de adotar medidas positivas para garantir que os recursos que
proporciona através do sistema judicial sejam “verdadeiramente efetivos para estabelecer se houve
ou não uma violação aos direitos humanos e para proporcionar uma reparação”371. Isto quer dizer
que não basta que os recursos existam formalmente, mas que, para que possam ser considerados
efetivos,  devem reconhecer  e  resolver  os  fatores  de  desigualdade  real  dos  indivíduos,  dando
resultados ou respostas às violações dos direitos humanos contemplados na Convenção. Desta
forma,  o  Tribunal  declarou que  “a inexistência  de um recurso efetivo  contra  as  violações aos
direitos reconhecidos pela Convenção constitui uma transgressão da mesma pelo Estado Parte no
qual semelhante situação ocorrer”372.

294. Nos casos de violência contra a mulher, as obrigações genéricas estabelecidas nos artigos 8 e
25 da Convenção Americana se complementam e reforçam para aqueles Estados que são Parte,
com as  obrigações  derivadas  do  tratado  interamericano  específico,  a  Convenção  de  Belém do

367  Cfr. Caso Bulacio Vs. Argentina. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 18 de setembro de 2003. Série C No.
100, par. 114, e Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Peru, supra, par. 161.

368  Cfr.  Caso  Velásquez  Rodríguez  Vs.  Honduras.  Exceções Preliminares,  supra, par. 91,  e  Caso  Herrera
Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 174 e 175.

369  Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Exceções Preliminares, supra, par. 91, e Caso Chinchilla Sandoval Vs.
Guatemala, supra, par. 233.

370  Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras.  Mérito,  supra, par. 66, e Caso Comunidade Garífuna de Punta Piedra e
seus membros Vs. Honduras. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 8 de outubro de 2015. Série
C No. 304, par. 241.

371  Caso do Povo Saramaka Vs. Suriname. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 28 de
novembro de 2007. Série C No. 172, par. 177, e Caso Ruano Torres e outros Vs. El Salvador. Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 5 de outubro de 2015. Série C No. 303, par. 177.

372  Garantias Judiciais em Estados de Emergência (arts. 27.2, 25 e 8 Convenção Americana sobre Direitos Humanos).
Opinião Consultiva OC-9/87 de 6 de outubro de 1987. Série A No. 9, par. 24, e Caso Pueblos Kaliña e Lokono Vs. Suriname,
supra, par. 237.
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Pará373.  O artigo 7 da Convenção de Belém do Pará exige dos Estados uma atuação orientada a
prevenir, sancionar e erradicar a violência contra a mulher através da adoção de uma série de
medidas e políticas públicas que incluem:

b. agir com o devido zelo para prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher;

c. incorporar na sua legislação interna normas penais, civis, administrativas e de outra natureza, que sejam
necessárias  para  prevenir,  punir  e  erradicar  a  violência  contra  a  mulher,  bem como adotar  as  medidas
administrativas adequadas que forem aplicáveis;

[…]

f. estabelecer procedimentos jurídicos justos e eficazes para a mulher sujeitada a violência, inclusive, entre
outros, medidas de proteção, juízo oportuno e efetivo acesso a tais processos;

g. estabelecer mecanismos judiciais e administrativos necessários para assegurar que a mulher sujeitada a
violência tenha efetivo acesso a restituição, reparação do dano e outros meios de compensação justos e
eficazes.

295. A  Corte   afirmou  que,  diante  de  um  ato  de  violência  contra  uma  mulher,  resulta
particularmente  importante  que  as  autoridades  responsáveis  promovam  a  investigação  com
determinação  e  eficácia,  considerando  o  dever  da  sociedade  de  rejeitar  a  violência  contra  as
mulheres  e  as  obrigações  do  Estado  de  erradicá-la  e  de  oferecer  confiança  às  vítimas  nas
instituições estatais para sua proteção374.

296. A esterilização não consentida ou involuntária constitui uma das diversas práticas incluídas no
conceito de violência contra a mulher (supra par. 254) e, nessa medida, os padrões desenvolvidos
na jurisprudência deste Tribunal em relação à obrigação de investigar os casos de violência contra
a mulher se tornam aplicáveis. Entretanto, ao contrário dos casos anteriores que versavam sobre
estupros, morte, maus tratos e violações à liberdade pessoal em um contexto geral de violência
contra as mulheres375, a Corte nota que o presente caso se refere a uma violação dos direitos
sexuais e reprodutivos, na qual um médico privou a senhora I.V. de sua função reprodutiva sem
seu  consentimento  informado  em  um  hospital  público  durante  um  procedimento  de  cesárea.
Segundo a prova apresentada, a referida esterilização não consentida não fez parte de uma política
estatal  nem  ocorreu  em  um  conflito  armado  ou  como  parte  de  um  ataque  generalizado  e
sistemático  contra a população civil.  Entretanto,  a critério desta Corte, isso não implica que o
referido ato seja classificado meramente como imperícia por parte do médico, mas configura uma
violação  de  direitos  humanos  de  significativa  gravidade  e,  em  particular,  um  crasso
desconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos e da autonomia da mulher.

297. Em efeito, tal como foi destacado pela Relatora Especial sobre a violência contra a mulher,
suas causas e consequências, “a violência e as violações da saúde reprodutiva da mulher podem
dever-se  à  ação  direta  do  Estado,  que  aplica  políticas  reprodutivas  prejudiciais,  ou  ao

373  Cfr. Caso González e outras (“Campo Algodoeiro”) Vs. México, supra, par. 258, y Caso Velásquez Paiz e outros Vs.
Guatemala, supra, par. 108 e 145.

374  Cfr. Caso Fernández Ortega e outros Vs. México, supra, par. 193, y  Caso Velásquez Paiz e outros Vs. Guatemala,
supra, par. 108.

375  Cfr. Caso do Presídio Miguel Castro Castro Vs. Peru, supra, par. 344; Caso González e outras (“Campo Algodoeiro”)
Vs. México, supra, par. 287; Caso Fernández Ortega e outros Vs. México, supra, par. 193; Caso Rosendo Cantú e outra Vs.
México, supra, par. 176 e 177; Caso J Vs. Peru, supra, par. 350;  Caso Veliz Franco e outros Vs. Guatemala, supra, par.
185; Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú, supra, par. 241 e 242, y Caso Velásquez Paiz e outros Vs. Guatemala, supra, par.
145 e 146.
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descumprimento por parte do Estado de suas obrigações fundamentais para promover a mulher, o
que leva implícita a obrigação do Estado de agir com a diligência devida para impedir, investigar e
castigar as violações”376.

298. Portanto,  a  proteção  dos direitos  das  mulheres  através do  acesso a  recursos  oportunos,
adequados e efetivos para remediar estas violações de forma integral e evitar a repetição desses
fatos  no  futuro  resulta  de  suma  relevância  se  considerarmos  que,  atualmente,  no  marco  do
atendimento médico e do acesso aos serviços de saúde, as mulheres continuam sendo vulneráveis
a sofrer violações a seus direitos sexuais e reprodutivos, na maioria dos casos através de práticas
discriminatórias que são consequência da aplicação de estereótipos em seu prejuízo.

299. No âmbito  dos  direitos  sexuais  e  reprodutivos,  a  Corte  considera  que  a  necessidade  de
criminalizar  certas violações a esses direitos, bem como a avaliação dos casos nos quais  uma
investigação  pela  via  penal  resultar  conducente,  deve  responder  a  um  escrutínio  profundo  e
ponderado das circunstâncias do caso, sempre que alguns tipos penais possam ser abertamente
incompatíveis com as obrigações em matéria de direitos humanos em tanto limitem ou impeçam o
acesso ao atendimento de saúde sexual e reprodutiva377.

300. É claro que o direito penal internacional estabelece uma obrigação de tipificar, como recepção
normativa nacional do Estatuto de Roma, a esterilização forçada como crime de lesa humanidade e
como  crime  de  guerra  (supra par.  204),  prática  que  inclusive  pode  constituir  um  ato  de
genocídio378. Essa obrigação acompanha, evidentemente, uma obrigação de investigar ex officio as
referidas condutas. 

301. A prática internacional  indica  que o Comitê  para a Eliminação  da Discriminação contra a
Mulher se pronunciou sobre a obrigação dos Estados de adotar medidas efetivas para prevenir e
remediar a ocorrência de esterilizações não consentidas, involuntárias, sob coação ou forçadas,
entre elas que os Estados estabeleçam sanções apropriadas e medidas de compensação379. Assim,
em sua Recomendação Geral No. 24 de 1999 indicou que “os Estados Partes não devem permitir
formas de coerção,  tais  como a esterilização sem consentimento […],  que violam o direito  da
mulher à dignidade e dar seu consentimento com conhecimento de causa”380.

376  ONU, Relatório da Relatora Especial sobre a violência contra a mulher, suas causas e consequências, Sra. Radhika
Coomaraswamy, Políticas e práticas que repercutem sobre os direitos reprodutivos da mulher e contribuem para a violência
contra a mulher, a causam ou a constituem, E/CN.4/1999/68/Add.4, 21 de janeiro de 1999, par. 44 e 47.

377  Cfr. ONU, Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Observação Geral No. 22, O direito à saúde sexual e
reprodutiva, 4 de março de 2016, par. 40.

378  Mesmo não estando expressamente consagrada como genocídio, a esterilização forçada pode constituir um ato
genocida se, com base no que estabelece o artigo 6 do Estatuto de Roma em seus pontos b) e d), se realiza contra pessoas
que pertencem a um determinado grupo nacional, étnico, racial ou religioso, independentemente do meio utilizado para
esterilizar e sempre que o objeto seja destruí-lo total ou parcialmente.

379  Em um caso  de  esterilização  não  consentida,  o  Comitê  para  a  Eliminação  da  Discriminação  contra  a  Mulher
recomendou “fazer um seguimento dos centros sanitários públicos e privados, incluindo os hospitais e as clínicas nas quais
se pratiquem esterilizações, para assegurar-se de que os pacientes dão seu consentimento com pleno conhecimento de
causa antes de que se realize a intervenção de esterilização, e impor as devidas sanções caso isso não ocorra”. ONU,
Comitê  para  a  Eliminação  da  Discriminação  contra  a  Mulher,  A.S.  contra  Hungria (Comunicação  No.  4/2004),
CEDAW/C/36/D/4/2004, 29 de agosto de 2006, par. 11.5. Em outro caso, instou o Estado “a aprovar uma lei geral que
proteja as mulheres, incluindo as mulheres com capacidades especiais, da esterilização e do aborto forçados”. Comitê para
a Eliminação  da Discriminação  contra  a  Mulher,  Observações  finais  relativas  ao  Kuwait,  CEDAW/C/KWT/CO/3-4,  8 de
novembro de 2011, par. 49.
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302. Por sua parte, o Comitê de Direitos Humanos reconheceu a importância de estabelecer no
ordenamento interno um direito de indenização das pessoas submetidas à esterilização forçada381,
bem como mecanismos  para  vigiar  que  sejam seguidos  todos  os  procedimentos  para  obter  o
consentimento pleno e informado das mulheres e, caso não tenha sido obtido, que se investigue o
ocorrido382.

303. Outrossim, o Comitê contra a Tortura conferiu particular importância à investigação realizada
de  forma  rápida,  imparcial,  exaustiva  e  efetiva  em casos  nos  quais  se  verificavam contínuas
denúncias de esterilizações involuntárias, forçadas ou sob coação a fim de identificar, processar e
castigar os autores, bem como proporcionar às vítimas uma indenização equitativa e adequada383. 

304. Em sua Observação Geral No. 22 de 2016, sobre o direito à saúde sexual e reprodutiva, o
Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais indicou que os Estados Partes devem colocar em
prática leis, políticas e programas para prevenir, tratar e corrigir violações do direito de todas as
pessoas à autonomia da tomada de decisões sobre questões relacionadas com sua saúde sexual e
reprodutiva, livre de violência, a coerção e a discriminação384.

305. O Relator Especial sobre a Tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes
também exortou os Estados a adotar medidas relativas aos maus tratos em ambientes sanitários e,
particularmente, a que:

72. e) Proíbam a esterilização forçada ou sob coação em qualquer circunstância e ofereçam uma proteção
especial aos membros dos grupos marginalizados; e velem para que os fornecedores de assistência sanitária
obtenham o livre consentimento, pleno e informado para executar tais procedimentos e expliquem todos os
riscos, vantagens e alternativas existentes de forma compreensível, sem recorrer a ameaças ou incentivos,
em todos os casos[385.]

306. Adicionalmente, a Declaração Interinstitucional das Nações Unidas estabeleceu que se deve
proporcionar acesso aos mecanismos de reparação administrativa  e judicial,  aos recursos e às
reparações, para todas as pessoas submetidas a procedimentos de esterilização forçada, coercitiva
ou involuntária, inclusive a compensação pelas consequências e, em casos de esterilização forçada,
realizar uma investigação célere, independente e imparcial e aplicar sanções apropriadas nos caso
de estabelecida a responsabilidade386.

380  ONU, Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, Recomendação Geral No. 24, A mulher e a saúde,
1999, par. 22.

381  Cfr.  ONU,  Comitê  de  Direitos  Humanos,  Observações  finais  relativas  ao  Japão,  CCPR/C/79/Add.102,  19  de
novembro de 1998, par. 31.

382  Cfr. ONU, Comitê de Direitos Humanos, Observações finais relativas à Eslováquia, CCPR/C/SVK/CO/3, 20 de abril
de 2011, par. 13.

383  Cfr. ONU, Comitê contra a Tortura, Observações finais relativas à Eslováquia, CAT/C/SVK/CO/2, 17 de dezembro de
2009, par. 10; Comitê contra a Tortura, Observações finais relativas ao Peru, CAT/C/PER/CO/5-6, 21 de janeiro de 2013,
par. 15, e Comitê contra a Tortura, Observações finais relativas ao Quênia, CAT/C/KEN/CO/2, 19 de junho de 2013, par. 27.

384  Cfr. ONU, Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Observação Geral No. 22, O direito à saúde sexual e
reprodutiva, 4 de março de 2016, par. 29.

385  ONU,  Relatório  do  Relator  Especial  sobre  a  tortura  e  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis,  desumanos  ou
degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/31/57, 5 de janeiro de 2016, par. 72.e).

386  Cfr.  Declaração  Interinstitucional  das  Nações  Unidas  para  eliminar  a  esterilização  forçada,  sob  coação  e
involuntária, adotada pela OACNUDH, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA, UNICEF e OMS, 2014 (tradução livre) (processo
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307. O  Comitê  Interamericano  de  Mulheres  em  seu  Segundo  Relatório  Hemisférico  sobre  a
Implementação da Convenção de Belém do Pará387, recomendou a criminalização da esterilização
forçada  como  delito  comum,  pois  permitiria  sancionar  um  agressor  em  relação  a  vítimas
individuais.

308. Por  sua  parte,  a  jurisprudência  do  Tribunal  Europeu  de  Direitos  Humanos,  que  foi
amplamente citada nas alegações das partes, referiu-se principalmente às obrigações positivas em
casos de esterilizações sem consentimento, que foram examinadas sob a obrigação processual da
proibição de maus tratos. O Tribunal Europeu afirmou:

123. Os artigos 1 e 3 do Convênio impõem obrigações positivas às Partes Contratantes, projetadas para
prevenir e proporcionar compensação por várias formas de maus tratos. Particularmente, de uma maneira
similar aos casos que propuseram uma questão em virtude do artigo 2 do Convênio, existe um requisito para
realizar uma investigação oficial eficaz […].

124. A investigação nestes casos deve ser completa e rápida. Entretanto, o fracasso de uma investigação
dada a chegar a conclusões não significa, por ele mesmo, que fosse ineficaz: uma obrigação de investigar
«não é uma obrigação de resultado, mas de meios» […].

125. Nos casos que apresentam questões relacionadas com o artigo 2 do Convênio no contexto de supostas
más condutas médicas, o Tribunal declarou que, quando a violação do direito à vida ou à integridade pessoas
não é causado intencionalmente, a obrigação positiva imposta pelo artigo 2 de estabelecer um sistema judicial
efetivo não requer necessariamente a provisão de um recurso penal em todos os casos. No âmbito específico
da negligência médica, a obrigação também pode, por exemplo, ser cumprida se o ordenamento jurídico
concede às vítimas um recurso civil nos tribunais, já seja isolado ou em combinação com um recurso nos
tribunais penais, permitindo estabelecer qualquer responsabilidade dos médicos envolvidos e concedendo a
correspondente reparação civil, como uma indenização por danos e a publicação da decisão que tenha sido
obtida.388.

309. Definitivamente,  a  revisão  da  prática  internacional  evidencia  que  uma gama de  diversas
medidas  são  consideradas  adequadas  para  remediar  uma  esterilização  não  consentida,
involuntária, coercitiva ou forçada, o que dependerá das circunstâncias do caso e o contexto no
qual  sucederam os  fatos.  De  qualquer  modo,  a  Corte  considera  necessário  afirmar  que,  se  o
consentimento prévio, livre, pleno e informado é um requisito inevitável para que uma esterilização
não seja contrária aos parâmetros internacionais, deve também existir a possibilidade de reclamar
perante as autoridades correspondentes naqueles casos nos quais o médico não tenha cumprido
este  requisito  ético  e  legal  da  prática  médica,  a  fim  de  estabelecer  as  responsabilidades
correspondentes  e  ter  acesso  a  uma  indenização.  As  referidas  medidas  devem  incluir  a
disponibilidade e o acesso a recursos administrativos e jurisdicionais para apresentar reclamações
caso não se tenha obtido o consentimento prévio, livre, pleno e informado e o direito a que as
referidas reclamações sejam examinadas sem demora e de forma imparcial. Sustentar o contrário
levaria a negar o efeito útil da regra do consentimento informado.

probatório, livro VIII, anexo 25 à petição de solicitações, argumentos e provas, folha 2459).

387  Cfr. OEA, Segundo Relatório Hemisférico sobre a Implementação da Convenção de Belém do Pará, Mecanismo de
Seguimento da Implementação da Convenção Interamericana para Prevenir, Sancionar e Erradicar a Violência contra a
Mulher  (MESECVI),  abril  de  2012,  pág.  43,  disponível  em:  https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/MESECVI-
SegundoInformeHemisferico-ES.pdf

388  TEDH, Caso V.C. Vs. Eslováquia, No. 18968/07. Sentença de 8 de novembro de 2011, par. 123 a 125. No mesmo
sentido, Caso N.B. Vs. Eslováquia, No. 29518/10. Sentença de 12 de junho de 2012, par. 84, e Caso I.G., M.K. e R.H. Vs.
Eslováquia, No. 15966/04. Sentença de 13 de novembro de 2012, par. 129 (processo probatório, livro VIII, anexos 26, 27 e
28 à petição de solicitações, argumentos e provas, folhas 2474 a 2577).
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310. Em suma:  a  Corte  considera  que  existe  um reconhecimento  cada  vez  maior  de  que  as
práticas  de  esterilização  não  consentida,  involuntária,  forçada  ou  coercitiva  não  podem  ficar
impunes,  já  que  o  anterior  levaria  a  perpetuar,  a  partir  da  institucionalidade,  estereótipos
discriminatórios no âmbito da saúde reprodutiva baseados na crença de que as mulheres não são
pessoas  competentes  para  tomar  decisões  sobre  seu  corpo  e  saúde.  Isso  não  implica,
necessariamente, que a via penal seja exigível em todos os casos, mas que o Estado deve dispor
de mecanismos acessíveis para apresentar  reclamações, que sejam adequados e eficazes para
estabelecer  responsabilidades  individuais,  seja  no âmbito  disciplinar,  administrativo  ou judicial,
caso corresponder, a fim de reparar a vítima de forma adequada.

311. De  qualquer  modo,  em  sua  jurisprudência,  esta  Corte  estabeleceu  que  a  obrigação  de
investigar pela via penal e o correspondente direito da suposta vítima ou dos familiares não apenas
se depreende das normas convencionais do direito internacional imperativas para os Estados Parte,
mas que também se deriva da legislação interna que se refere ao dever de investigar de ofício
certas condutas ilícitas e as normas que permitem que as vítimas ou seus familiares denunciem ou
apresentem queixas, provas ou petições ou qualquer outra diligência, com a finalidade de participar
processualmente na investigação penal com a pretensão de estabelecer a verdade dos fatos389.
Atendendo a que, no presente caso, foi iniciado um processo penal pelo delito de lesões, a Corte
passará  a  analisar  a  correspondência  das  atuações  penais  encaminhadas  a  estabelecer  a
responsabilidade  penal  do  médico  pela  esterilização  não  consentida  da  senhora  I.V.  com  a
Convenção Americana.

B.2 Determinação dos efeitos da frustração do processo penal

312. A jurisprudência amplamente difundida nos países do continente entende que as intervenções
cirúrgicas com finalidade  terapêutica (curativas  ou paliativas)  são atípicas  do delito  de lesões.
Mesmo tratando-se de uma circunstância não alegada e, considerando que teria eficácia defensiva,
é dever inerente a um procedimento salutar em justiça, analisar e descartar esta possibilidade,
para deixar claro que a frustração processual causou um prejuízo à vítima.

313. No caso, a intervenção praticada em I.V. teve uma finalidade terapêutica preventiva, que
seria  atípica  de lesões  se  tivesse  sido  realizada conforme as  regras  da  arte  médica,  ou seja,
guardando  o  dever  de  cuidado  correspondente  à  profissão.  Caso  contrário,  o  médico  teria
responsabilidade  culposa  (imprudência  ou  negligência).  A  atipicidade  está  condicionada  pela
observação do dever de cuidado conforme as regras da arte médica. Este dever obriga o médico a
extremar o cuidado para assegurar-se de que sua intervenção melhorará a saúde da paciente e
não provocará novos e maiores danos ou efeitos paradoxais. A saúde, conforme a clássica definição
da OMS390, é um estado de equilíbrio biopsíquico. No caso da senhora I.V., está provado que, como
resultado da esterilização, mesmo que tenha sido neutralizado o risco de uma futura e eventual
gravidez,  ela  sofreu um gravíssimo  dano real  na  esfera  psíquica,  consistente  em um episódio
psicótico ou de similar gravidade, cujo signo mais evidente foi um delírio persecutório, ao parecer
em forma de surto, que demandou sua internação psiquiátrica. Estas considerações permitem a
esta Corte concluir que a vítima sofreu um prejuízo diante da privação da possibilidade de obter

389  Cfr. Caso García Prieto e outros Vs. El Salvador. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 20
de novembro de 2007. Série C No. 168, par. 104, y Caso Velásquez Paiz e outros Vs. Guatemala, supra, par. 144.

390  Segundo o Preâmbulo da Constituição da Organização Mundial da Saúde, que foi adotada pela Conferência Sanitária
Internacional, celebrada em Nova Iorque, de 19 de junho a 22 de julho de 1946, assinada em 22 de julho de 1946 e em
vigor desde 7 de abril de 1948, define-se a saúde como “um estado de completo bem estar físico, mental e social, e não
apenas a ausência de doenças ou enfermidades”.
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uma sentença.

B.3 Determinação dos alcances da responsabilidade internacional do Estado pelo
processo penal

314. Em sua jurisprudência consagrada, este Tribunal destacou que o dever de investigar é uma
obrigação de meio e não de resultado, que deve ser assumida pelo Estado como um dever jurídico
próprio e não como uma simples formalidade condenada de antemão a ser infrutífera, ou como
uma mera gestão de interesses particulares, que dependa da iniciativa processual das vítimas ou
de seus familiares ou do fornecimento privado de elementos probatórios391. Outrossim, a devida
diligência  exige  que  o  órgão  investigador  realize  todas  aquelas  atuações  e  averiguações
necessárias para procurar o resultado perseguido. De outro modo, a investigação não é efetiva nos
termos da Convenção392.

315. A Corte considera que o Estado tinha um dever de agir com a devida diligência e adotar as
medidas pertinentes com o fim de evitar atrasos na tramitação dos processos, de forma a garantir
a rápida resolução do caso a fim de prevenir que os fatos ficassem impunes, como ocorreu no
presente caso. Entretanto, ao examinar as atuações do Estado no processo penal levado a cabo
pelos fatos ocorridos, a Corte observa que se verificou uma série de obstáculos e falências que
prejudicaram a efetividade do processo e levaram a declarar a extinção da ação penal depois de
transcorridos quatro anos sem uma decisão final. Em primeiro lugar, a Corte adverte que não se
conseguiu constituir o tribunal que devia levar adiante o julgamento oral em quatro oportunidades
diferentes(supra par. 95, 97, 98 e 99), dilatando, deste modo, o bom andamento do processo. Isso
se deveu ao fato de que não se conseguia notificar os candidatos a cobrir as vagas de juízes leigos
ou a que,  na  data  de constituição  do tribunal  não se apresentava a quantidade  suficiente  de
cidadãos para formar o tribunal. Este fato demonstra, segundo esta Corte, um problema sistêmico,
dado que, mesmo que esta situação tenha se verificado na mesma causa, a referida situação se
repetiu  em  diversas  jurisdições.  Ademais,  em  outra  oportunidade,  o  advogado  defensor  e  a
promotora constataram que teria sido realizada uma eleição irregular de juízes cidadãos, o que
derivou  em  uma  denúncia  penal  por  prevaricação  contra  um  dos  juízes393 (supra par.  96).
Finalmente,  resulta  chamativo  que,  em  duas  oportunidades,  foram  anuladas  as  sentenças
condenatórias  prolatadas  por  defeitos  processuais,  ou  seja,  em  um  caso  por  uma  atuação
defeituosa do próprio tribunal ao registrar a ata do julgamento oral e, no outro, ao pronunciar a
sentença  (supra par.  94  e  102).  Em  conclusão,  a  Corte  considera  que  as  autoridades  não
garantiram um efetivo acesso à justiça à senhora I.V. para reparar as violações a seus direitos.

316. A Corte reitera que a ineficácia  judicial  diante  de casos individuais  de violência  contra a
mulher  propicia  um ambiente  de  impunidade  que facilita  e  promove a repetição  dos fatos  de
violência em geral e envia uma mensagem segundo a qual a violência contra a mulher pode ser
tolerada e aceita, o que favorece sua perpetuação e a aceitação social do fenômeno, o sentimento

391  Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras.  Mérito,  supra, par. 177, e  Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Peru,
supra, par. 161.

392  Cfr. Caso das Irmãs Serrano Cruz Vs. El Salvador. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1 de março de 2005.
Série C No. 120, par. 83, e Caso Velásquez Paiz e outros Vs. Guatemala, supra, par. 143.

393  Cfr. Petição solicitando a nulidade de constituição do tribunal cidadão de 15 de abril de 2003 (processo probatório,
livro X, anexo 26 à contestação, folha 3702), e petição apresentada pelo Dr. Raúl Gaston Huaylla Rivera, Juiz Técnico do
Tribunal de Sentença Primeira, no caso FIS No. 894, de 9 de maio de 2003 (processo probatório, livro VII, anexo 29 à
submissão do caso, folha 2209).
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e a sensação de insegurança das mulheres, assim como uma persistente desconfiança delas no
sistema de administração da justiça394. A referida ineficácia ou indiferença constitui nela mesma
uma discriminação da mulher no acesso à justiça.

317. Ademais,  a  Corte  nota que,  no caso da senhora I.V.,  confluíram de forma interseccional
múltiplos fatores de discriminação no acesso à justiça associados a sua condição de mulher, sua
posição socioeconômica e sua condição de refugiada. 

318. Em efeito, no presente caso, a referida discriminação confluiu também com uma vulneração
ao acesso à justiça com base na posição socioeconômica da senhora I.V., bem como as mudanças
de jurisdição para a radicação da causa no segundo e no terceiro julgamento penal, criaram um
obstáculo geográfico na acessibilidade ao tribunal. Isso implicou um elevado custo socioeconômico
de ter que deslocar-se a uma distância prolongada, ao extremo de ter que percorrer um trajeto de,
aproximadamente, 255 km no caso do processo tramitado perante o Tribunal de Sica Sica, e cobrir
a  viagem,  alojamento  e  outros  custos  de  deslocamento  não  apenas  delas,  mas  também das
testemunhas, o que levou, evidentemente, a um menosprezo de fato injustificado em seu direito de
acesso à justiça. O anteriormente citado, constituiu uma discriminação no acesso à justiça com
base na situação socioeconômica, nos termos do artigo 1.1 da Convenção.

319. Por outra parte, a Corte nota que o fato de ter a condição de pessoas com estatuto de
refugiado, ou seja, de ser pessoa que se viu obrigada a fugir de seu país de origem e buscar
proteção internacional por ter um temor fundado a ser objeto de perseguição, determinou que a
senhora I.V. e seu marido se sentiram novamente desprotegidos na busca de justiça toda vez que,
a partir de suas reclamações, receberam diversos tipos de pressões, inclusive averiguações sobre a
qualidade de sua residência na Bolívia395.

320. A discriminação vivida por I.V. no acesso à justiça não apenas foi ocasionada por múltiplos
fatores, mas derivou em uma forma específica de discriminação que resultou da intersecção dos
referidos fatores, ou seja, se algum dos fatores não tivesse existido, a discriminação teria tido uma
natureza diferente396.

B.4 Conclusão

321. Considerando o anterior, a Corte conclui que o Estado descumpriu sua obrigação de garantir,
sem discriminação, o direito de acesso à justiça nos termos dos artigos 8.1 e 25.1 da Convenção

394  Cfr. Caso González e outras (“Campo Algodoeiro”) Vs. México, supra, par. 388 e 400, y  Caso Velásquez Paiz e
outros Vs. Guatemala, supra, par. 176.

395  No  transcurso  do  julgamento  oral  em  nível  interno,  ao  ser  consultado  se  tinha  se  sentido  pressionado  na
investigação, o senhor J.E. declarou que: “desde seu início a investigação considerou que sim, fui citado pela Direção de
Migrações  para  averiguar  sobre  minha  presença.  Após  realizar  algumas  averiguações,  o  relatório  que  assinala  este
representante de Migrações é que se estava realizando a investigação de meu estado legal de residência a pedido do Dr.
Edgar Torrico. Durante o processo, minha esposa recebeu ligações telefônicas e ameaças. Ao terminar o processo anterior,
fomos fotografados por uma pessoa que faria parte das Forças Policiais”. Depoimento prestado por J.E. em 27 de julho de
2004,  conforme  a  Ata  de  Registro  do  Julgamento  Oral  emitida  pelo  Tribunal  de  Sentença  de  Copacabana  (processo
probatório, livro XII, anexo 1.c) às alegações finais do Estado, folhas 4757). Ver também: Comitê para a Proteção dos
Direitos de todos os Trabalhadores  Migratórios  e de seus Familiares  (CMW),  Exame dos relatórios  apresentados pelos
Estados Partes de acordo com o Artigo 73 da Convenção, Lista de questões que devem abordar-se ao examinar o relatório
inicial da Bolívia, CMW/C/BOL/Q/1, 30 de novembro de 2007, par. 11 (processo probatório, tomo VIII, anexo 40 ao escrito
de petições, argumentos e provas, folhas 2716 a 2720).

396  Cfr. Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador, supra, par. 290.
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Americana,  em  relação  ao  artigo  1.1  do  mesmo  instrumento.  Ademais,  o  Estado  da  Bolívia
descumpriu  sua  obrigação  positiva  de  tomar  medidas  para  prevenir  e  reparar  situações
discriminatórias em violação do artigo 7.b), c), f) e g) da Convenção de Belém do Pará. 

322. No que se refere à alegada violação do artigo 25.2.a) da Convenção Americana, a Corte
considera que não existem elementos suficientes que sustentem um pronunciamento sobre sua
alegada violação.

IX
REPARAÇÕES

(Aplicação do artigo 63.1 da Convenção Americana)

323. Sobre a base do disposto no artigo 63.1 da Convenção Americana397, a Corte indicou que toda
violação de uma obrigação internacional que tenha produzido dano comporta o dever de repará-lo
adequadamente e que essa disposição recolhe uma norma consuetudinária que constitui um dos
princípios  fundamentais  do  Direito  Internacional  contemporâneo  sobre  responsabilidade  de  um
Estado398.

324. A reparação do dano ocasionado pela infração de uma obrigação internacional requer, sempre
que possível,  a  plena restituição  (restitutio  in  integrum),  que consiste  no restabelecimento  da
situação anterior. Se isso não for factível, como ocorre na maioria dos casos de violações a direitos
humanos,  o  Tribunal  determinará  medidas  para  garantir  os  direitos  violados  e  reparar  as
consequências  que  as  infrações  produziram399.  Portanto,  a  Corte  considerou  a  necessidade  de
outorgar diversas medidas de reparação para ressarcir os danos de forma integral pelo que, além
das compensações pecuniárias, as medidas de restituição, reabilitação, satisfação e garantias de
não repetição têm especial relevância pelos danos ocasionados400.

325. A Corte estabeleceu que as reparações devem ter um nexo de causalidade com os fatos do
caso,  as  violações declaradas,  os  danos  comprovados,  bem como as medidas  solicitadas  para
reparar  os  danos  respectivos.  Portanto,  a  Corte  deverá  observar  a  referida  concorrência  para
pronunciar-se devidamente e conforme o direito401. Outrossim, a Corte estima que as reparações
deverão incluir uma análise que contemple não apenas o direito da vítima a obter uma reparação,
mas que, ademais, incorpore uma perspectiva de gênero e infância, tanto em sua formulação como
em sua implementação.

326. Em consideração das violações à Convenção declaradas nos capítulos anteriores,  a  Corte

397  O artigo 63.1 da Convenção dispões que “quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos
na Convenção, a Corte disporá que se garanta ao lesado no gozo de seu direito ou liberdade violados. Disporá, outrossim,
se for procedente, que se reparem as consequências da medida ou situação que configurou a vulneração desses direitos e o
pagamento de uma justa indenização à parte lesada”.

398  Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparações e Custas. Sentença de 21 de julho de 1989. Série C No.
7, par. 25, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 210.

399  Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparações e Custas, supra,  par. 26, e  Caso Herrera Espinoza e
outros Vs. Equador, supra, par. 210.

400  Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Peru. Reparações e Custas. Sentença de 3 de dezembro de 2001. Série C No. 88,
par. 79 a 81, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 214.

401  Cfr. Caso Ticona Estrada Vs. Bolívia. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de novembro de 2008. Série C
No. 191, par. 110, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 211.
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procede a analisar as pretensões apresentadas pela Comissão e a representante, à luz dos critérios
fixados em sua jurisprudência em relação com a natureza e alcance da obrigação de reparar, com o
objetivo de dispor as medidas dirigidas a reparar os danos ocasionados à vítima402.

A. Parte Lesada

327. Considera-se  parte  lesada,  nos  termos  do  artigo  63.1  da  Convenção,  a  quem  foram
declaradas vítimas da violação de algum direito consagrado nela. Portanto, esta Corte considera
como “parte lesada” a senhora I.V.,  quem, em seu caráter de vítima das violações declaradas
nesta sentença, será considerada beneficiária das reparações ordenadas pela Corte.

B. Reabilitação

328. A Comissão solicitou que se ordenasse ao Estado proporcionar a I.V. um tratamento médico
de alta qualidade, individualizado segundo suas necessidades e adequado para tratar as patologias
que padece.

329. A  representante solicitou  à  Corte  que  ordenasse  ao  Estado,  prévia  avaliação  médica,
psicológica  e  psiquiátrica,  fornecer,  gratuitamente,  através  de  suas  instituições  de  saúde
especializadas, e de forma imediata, adequada e efetiva, o tratamento médico, psicológico e/ou
psiquiátrico  se  assim  fosse  solicitado  I.V.,  N.V.  e  L.A.,  com prévio  consentimento  informado.
Ademais, a representante solicitou que a referida assistência incluísse o fornecimento gratuito dos
medicamentos que, eventualmente, forem requeridos; considerados os padecimentos relacionados
aos fatos do presente caso. Outrossim, requereu que o tratamento respectivo fosse prestado, na
medida do possível,  no centro mais próximo de seu lugar de residência pelo tempo que fosse
necessário.  Por  último,  a  representante  solicitou  que  o  tratamento  ou  terapia  fornecida  fosse
coberto integralmente pelo Estado; respondesse às necessidades das vítimas e fosse resultado de
um acordo consentido entre o Estado e as beneficiárias.

330. O  Estado notou  com  preocupação  que  a  representante  solicitou  medidas  integrais  de
reparação a favor de I.V., N.V. e L.A., sem considerar que “as sequelas que hoje alega I.V. São
consequência, como ela mesma reconhece, dos atos de tortura aos que teria sido sujeita no Peru e,
portanto,  não  corresponde  ao  procedimento  cirúrgico  objeto  do  presente  processo”  e  que  “as
sequelas que pudessem apresentar N.V. e L.A. não podem ser consideradas como resultado de
uma intervenção  estatal,  mas como consequência  da  forma de  vida  que levaram adiante  dos
padecimentos  psicológicos  de  I.V.,  resultado  das  alegadas  torturas  sofridas  no  Peru”.  Neste
sentido,  o  Estado  alegou  que  “ao  existir  consentimento  como um requisito  categórico  para  a
ausência de responsabilidade internacional, considera a solicitação de reparação integral para I.V.,
N.V. e L.A., improcedente em sua totalidade”. O Estado solicitou à Corte que “se considerasse que
I.V. nunca solicitou a reversão da ligadura de trompas e isto, no mínimo, lançava dúvidas sobre as
manifestações da suposta vítima sobre o grave prejuízo que teria sido ocasionado a seu plano de
vida”. 

331. Tendo constatado as consequências graves à integridade pessoal sofridas pela senhora I.V. a
partir dos fatos do presente caso (supra Capítulo VIII-2), a Corte estima, como já fez em outros

casos
403

, que é preciso dispor uma medida de reparação que forneça um atendimento adequado

402  Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Reparações e Custas, supra, par. 25 a 27, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs.
Equador, supra, par. 213.
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aos padecimentos psicológicos e físicos da vítima, atendendo a suas especificidades de gênero404 e
antecedentes. Com o objetivo de contribuir com a reparação destes danos, o Tribunal dispõe a
obrigação a cargo do Estado de oferecer gratuitamente,  através de suas instituições de saúde
especializadas, e de forma imediata, adequada e efetiva, o tratamento médico e, especificamente,
em saúde sexual e reprodutiva, bem como tratamento psicológico e/ou psiquiátrico à senhora I.V.,
incluindo o fornecimento gratuito dos medicamentos eventualmente requeridos, considerando seus
padecimentos. O anteriormente citado implica que I.V. deverá receber um tratamento diferenciado
em relação  com o  trâmite  e  procedimento  que  deveriam ter  realizado  para  atendimento  nos
hospitais públicos. Outrossim, os tratamentos respectivos deverão ocorrer, na medida do possível,
nos centros mais próximos a seus lugares de residência na Bolívia, pelo tempo que for necessário.
Particularmente, o tratamento psicológico deve ser fornecido por pessoas e instituições estatais
especializadas no atendimento a vítimas de fatos como os ocorridos no presente caso relacionados
com  a  saúde  sexual  e  reprodutiva  da  vítima405.  Ao  fornecer  o  tratamento  psicológico  e/ou
psiquiátrico deve ser considerado,  além disso, as circunstâncias e necessidades particulares de
cada vítima, de forma a oferecer tratamento familiar e individual, de acordo com o combinado com
cada uma delas e depois de uma avaliação individual. Neste sentido, e considerando as condições
da senhora I.V., deve avaliar-se incluir dentro da terapia os membros de sua família. A senhora
I.V. dispõe de um prazo de seis meses, contado a partir da notificação da presente sentença, para
dar ciência ao Estado de sua intenção de receber atendimento psicológico e/ou psiquiátrico. Por sua
parte,  o  Estado  disporá do prazo de dois  meses,  contado  a partir  do recebimento  da referida
solicitação para fornecer, de forma efetiva o atendimento psicológico e/ou psiquiátrico solicitado.

C. Satisfação

332. A representante solicitou à Corte que ordenasse ao Estado a publicação da sentença em um
dos jornais da cidade de La Paz de circulação nacional com maior tiragem (“La Razón” e “Página
Siete”); no jornal oficial do governo (“Cambio”), e no Diário Oficial. Outrossim, a representante
solicitou a realização de um ato de desculpas públicas a I.V. pelas violações sofridas em relação
com a esterilização  não consentida  e  a denegação  de justiça.  Nesse sentido,  a  representante
solicitou  que  as  desculpas  emanassem de  um funcionário  do  Estado  do  mais  alto  nível,  e  a
organização e realização fosse coordenada e combinada com a senhora I.V. A Comissão solicitou à
Corte  na  audiência  que  se  incluísse  dentro  das  reparações  do  presente  caso  as  medidas  de
satisfação e o Estado não apresentou alegações específicas sobre este ponto.

C.1 Publicações

333. A Corte estima, como já determinou em outros casos406, que o Estado deve publicar, no prazo
de  seis  meses,  contado  a  partir  da  notificação  da  presente  sentença:  a)  o  resumo oficial  da
presente sentença elaborado pela Corte, por uma única vez, no Diário Oficial em um tamanho de
letra legível e adequado; b) o resumo oficial da presente sentença elaborado pela Corte, por uma

403  Cfr. Caso Barrios Altos Vs. Peru. Reparações e Custas. Sentença de 30 de novembro de 2001. Série C No. 87, par.
42 e 45, e Caso Tenorio Roca e outros Vs. Peru, supra, par. 284.

404  Cfr.  Caso Fernández Ortega e outros Vs. México, supra, par. 251, e  Caso Rosendo Cantú e outra Vs.
México, supra, par. 252.

405  Cfr. Caso Rosendo Cantú e outra Vs. México, supra, par. 252, e Artavia Murillo e outros (“Fecundação in vitro”) Vs.
Costa Rica, supra, par. 326.

406  Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Peru. Reparações e Custas, supra, par. 79, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs.
Equador, supra, par. 227.



116

única vez, em um jornal de ampla circulação nacional em um tamanho de letra legível e adequado,
e c) a presente sentença, na íntegra, disponível por um período de um ano, em um portal de
Internet oficial. 

334. O Estado deverá informar de forma imediata a esta Corte uma vez que proceda a realizar
cada uma das publicações dispostas, independentemente do prazo de um ano para apresentar seu
primeiro relatório disposto no ponto resolutivo 15 da Sentença.

C.2 Ato de reconhecimento de responsabilidade

335. Como já o fez anteriormente407, o Tribunal estima necessário, com o objetivo de reparar o
dano causado à vítima e evitar que fatos como os deste caso se repitam, dispor que o Estado
realize um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional em relação aos fatos
do  presente  caso.  Em  tal  caso  deverá  se  fazer  referência  às  violações  de  direitos  humanos
declaradas  na  presente  Sentença.  Outrossim,  deverá  ser  realizada  uma cerimônia  pública  em
presença de altos funcionários do Estado e da vítima. O Estado deverá combinar com a senhora
I.V. ou seu representante a modalidade de cumprimento do ato público de reconhecimento, assim
como as particularidades que forem requeridas, tais como o lugar a e data para a sua realização.
Para isso, o Estado conta com o prazo de um ano, contado a partir da notificação da presente
sentença.

D. Garantias de não repetição

336. A Comissão solicitou a adoção das medidas de não repetição necessárias para evitar que, no
futuro,  ocorram fatos similares e, particularmente,  revisar  as políticas  e práticas  aplicadas  em
todos os hospitais em relação à obtenção de consentimento informado dos pacientes. A Comissão
também solicitou ao Estado a adoção de legislação, políticas públicas, programas e diretrizes para
assegurar o respeito ao direito de todas as pessoas a serem informadas e orientadas em matéria
de  saúde  e  a  não  serem  submetidas  a  intervenções  ou  tratamentos  sem  contar  com  seu
consentimento  informado,  quando  for  aplicável.  As  referidas  medidas  devem  considerar
especialmente as necessidades particulares das pessoas que se encontram em uma situação de
vulnerabilidade  pela  intersecção  de  fatores  tais  como  seu  sexo,  raça,  posição  econômica  ou
condição de migrante, entre outros.

337. A representante solicitou à Corte que ordenasse a Bolívia a elaborar, através do Ministério
de Saúde, uma publicação de alcance geral sobre a proibição da esterilização forçada e os direitos
das mulheres, assim como dos mecanismos de proteção nacional e internacional na matéria. 

338. O Estado sustentou a improcedência das solicitações de garantias de não repetição porque a
Bolívia conta com legislação e políticas públicas destinadas a combater qualquer manifestação de
discriminação  contra  a  mulher  e  os  nacionais.  Entre  estas  medidas,  o  Estado  assinalou  a
promulgação  da  “Lei  contra  o  racismo  e  toda  forma de  discriminação”  e  o  Plano  Estratégico
Nacional de Saúde Reprodutiva 2009-2015. Nesse sentido, o Estado considerou que cumpriu com
exatidão suas obrigações relativas ao direito a não discriminação por motivos de sexo ou origem
nacional, tanto no tratamento dispensado a I.V. desde sua chegada na Bolívia, na sala de cirurgia
onde foi realizada a cesárea e a ligadura de trompas e na proteção dada no ordenamento jurídico
boliviano.

407  Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Peru. Reparações e Custas, supra par. 81, e Caso Tenorio Roca e outros Vs. Peru,
supra, par. 293.
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339. A Corte já constatou o impacto produzido no direito à integridade pessoal da senhora I.V.
pela prática da ligadura das trompas de Falópio  sem seu consentimento prévio,  livre,  pleno e
informado (supra Capítulos VIII-1 e VIII-2). Considerando que o Estado conta com um marco legal
que poderia impedir que situações como as do presente caso se repitam408, o Tribunal considera
importante  implementar  a obrigação de transparência  ativa  em relação com as prestações em
saúde sexual e reprodutiva às que têm direito as mulheres na Bolívia. Isso impõe ao Estado a
obrigação de fornecer ao público  a máxima quantidade de informação de forma oficiosa, entre
outros, relativa à informação necessária para o acesso às referidas prestações. Essa informação
deve ser completa, compreensível, fornecida em linguagem acessível e encontrar-se atualizada.
Outrossim, dado que setores importantes da população não têm acesso às novas tecnologias e,
entretanto, muitos de seus direitos podem depender de que conheçam a informação sobre como
torná-los  efetivos,  o  Estado  deve  encontrar  formas  eficazes  para  realizar  a  obrigação  de
transparência ativa em tais circunstâncias409.

340. Em consequência, a Corte considera que, no marco da implementação das leis bolivianas que
regulam o acesso à saúde sexual e reprodutiva, o Estado deve adotar as medidas necessárias para
assegurar que, em todos os hospitais públicos e privados, seja obtido o consentimento prévio,
livre, pleno e informado das mulheres perante intervenções que impliquem em esterilização. Com
este objetivo, a Corte, como já o fez em outro caso410, considera pertinente ordenar o Estado a
elaborar  uma publicação  ou cartilha  que  desenvolva,  de  forma sintética,  clara  e  acessível,  os
direitos das mulheres em relação a sua saúde sexual e reprodutiva, contemplados nos padrões
internacionais,  os  estabelecidos  nesta  sentença  e  nas  leis  internas  da  Bolívia,  bem  como  as
obrigações do pessoal médico ao fornecer atendimento em saúde sexual e reprodutiva, no qual se
deverá mencionar especificamente o consentimento prévio, livre, pleno e informado. A referida
publicação deverá estar disponível em todos os hospitais públicos e privados da Bolívia, tanto para
as pacientes quanto para o pessoal médico, bem como no portal de internet do Ministério da Saúde
e Previdência Social. Outrossim, deve ser fornecido acesso à referida cartilha ou publicação através
da Defensoria Pública e os organismos da sociedade civil  vinculados ao tema. O Estado deverá
informar anualmente sobre a implementação desta medida por um período de três anos, uma vez
iniciada a implementação do referido mecanismo.

341. Ademais, considerando que as violações à autonomia e liberdade reprodutiva da senhora I.V.
se deveram a estereótipos de gênero negativos no setor da saúde (supra par. 236), é preciso
ordenar uma medida de reparação para evitar que fatos como os do presente caso se repitam. Para
este fim, a Corte ordena ao Estado que, dentro de um prazo de um ano, adote programas de
educação e formação permanentes dirigidos aos estudantes de medicina e profissionais médicos,
bem como a todo o pessoal que faz parte do sistema de saúde e previdência social, sobre temas de
consentimento informado, discriminação baseada em gênero e estereótipos, e violência de gênero.

408  Cfr.  Resolução Ministerial No.789 de dezembro de 2003 “Manual de Procedimentos Técnicos em Anticoncepção”;
Lei 3131 de 8 de agosto de 2005 sobre o Exercício Profissional Médico; Resolução Ministerial No. 090 de 26 de fevereiro de
2008 pela qual se aprova o documento técnico normativo “Obtenção do Consentimento Informado”; Resolução Ministerial
No. 1 de 5 de janeiro de 2010, pela qual se aprovaram as “Normas, Regras, Protocolos e Procedimentos de Anticoncepção”;
Resolução Ministerial No. 579 de 7 de maio de 2013 pela qual se emitiram as “Normas Nacionais de Atendimento Clínico”;
Resolução Ministerial No. 47 de 4 de 2004 pela qual se editou o “Código de Ética e Deontologia Médico da Bolívia”.

409  Cfr. Caso Furlan e Familiares Vs. Argentina, supra, par. 294.

410  Cfr. Caso Furlan e Familiares Vs. Argentina, supra, par. 295.
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E. Outras medidas solicitadas

342. A  Comissão solicitou  à  Corte  que  ordenasse  ao  Estado  investigar  os  fatos  relativos  à
esterilização não consentida de I.V. e estabelecer as responsabilidades e sanções que resultarem
procedentes. Outrossim, a Comissão solicitou ao Estado investigar as falências nas práticas do Poder
Judicial  e  órgãos auxiliares  que  permitem as  dilações  excessivas  nos procedimentos  judiciais  e
adotar as medidas que forem necessárias para garantir o efetivo acesso à justiça através do devido
processo e uma administração de justiça célere e eficiente.

343. A  representante solicitou que este Tribunal ordenasse que a Bolívia reabrisse o processo
penal contra a equipe médica responsável pela esterilização forçada sofrida por I.V. e investigar,
processar  e  sancionar  disciplinar  e  penalmente  todos  os  operadores  de  justiça,  funcionários
judiciais, promotores, juízes e magistrados que agiram com falta de diligência no processo penal
seguido contra os autores da esterilização forçada sofrida por I.V.

344. O  Estado assinalou que não procedia a reabertura do extinto processo penal por resultar
inviável  de facto e  de iure. Ademais, indicou que o processo administrativo sancionador seguido
contra o médico foi suficiente para garantir o acesso à justiça de I.V., e que a figura da prescrição
da ação penal ampara o médico, já que constitui uma garantia do devido processo, reconhecida
pelo  próprio  sistema  interamericano.  O  Estado  considerou  que  a  Corte  apenas  ordenou  a
improcedência da prescrição em casos de graves violações aos direitos humanos, e o caso de I.V.
não constitui uma grave violação aos direitos humanos. Em relação ao julgamento dos operadores
de  justiça,  o  Estado  assinalou  que  não  existia  denúncia  alguma  contra  os  então  juízes  e
funcionários  judiciais  por  parte  de  I.V.  onde  se  alegue  alguma  vulneração  a  seus  direitos  e
garantias judiciais  a partir  da suposta ação desses funcionários, pelo que, em observância aos
prazos estabelecidos para a prescrição da ação em processos disciplinares, resultava inviável o
início  de  qualquer  investigação  a  esse  efeito.  Da mesma forma,  o  Estado  indicou  que  estava
trabalhando no fortalecimento da capacidade institucional de seus órgãos de justiça através da
implementação de uma série de políticas no marco do Plano Setorial de Justiça Plural (2012-2015).

345. Por outro lado, a representante solicitou que este Tribunal ordenasse ao Estado dar à sala
de cirurgias do Hospital da Mulher de La Paz o nome da vítima. Assinalou que essa ação deverá
realizar-se em ato público, com a presença da vítima, seus familiares e representantes do Estado
da mais alta hierarquia, incluídos os do Órgão Judicial. Outrossim, solicitou à Corte que ordenasse
a Bolívia as seguintes medidas de não repetição: i) incluso dessa Sentença dentro do programa
curricular  da  disciplina  “Deontologia”  nas  faculdades  de  Medicina  e  Direito  das  universidades
públicas e privadas do país e dentro do programa curricular de formação de juízes da Escola de
Juízes do Estado; assim como no programa de formação de promotores na Escola de Promotores;
ii) adoção de medidas para capacitar todos os funcionários públicos envolvidos no tratamento de
casos de violência contra a mulher em matéria de direitos das mulheres para que apliquem as
normas nacionais e padrões internacionais para julgar esses delitos de forma adequada, e para
respeitar a integridade e a dignidade das vítimas e seus familiares ao denunciar esses fatos e
durante sua participação no processo; iii)  adotar políticas públicas destinadas a reestruturar os
estereótipos  sobre  o  papel  das  mulheres  na  sociedade  e  promover  a  erradicação  de  padrões
socioculturais e discriminatórios que impedem seu acesso pleno à justiça, incluindo programas de
capacitação e políticas integrais de prevenção; iv) fortalecer a capacidade institucional do Órgão
Judicial,  Ministério Público, Instituto de Investigações Forenses, Polícia,  em termos de recursos
financeiros  e  humanos,  para  combater  a  impunidade  frente  a  casos  de  violência  contra  as
mulheres; v) sistematizar as decisões dos organismos regionais e internacionais de proteção aos
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direitos humanos das mulheres sobre os processos de investigação de casos de violência contra as
mulheres,  permitindo  que  esta  informação seja  acessível  aos operadores de justiça   em nível
nacional;  vi)  adotar, no tempo mais breve desde a notificação da sentença,  todos os projetos
normativos  assinalados  pelo  Estado  em seu  Relatório  de  Cumprimento  de  Recomendações  da
Comissão de 22 de dezembro de 2014, entre eles: o projeto “Declarar como prioridade nacional a
tipificação penal da negligência médica na Bolívia”; o projeto de Lei que regula a prestação de
serviços  das  entidades  de  saúde  pública,  previdência  social  e  privada;  o  projeto  de  Lei  de
Responsabilidade Médica; o projeto de Lei contra a má conduta em saúde e as contribuições ao
segundo projeto por parte da Defensoria Pública e as observações do Colégio Médico da Bolívia;
sempre e quando forem compatíveis com os padrões internacionais de direitos humanos, e vii)
implementar de forma adequada, no tempo mais breve desde a notificação da sentença, todas as
políticas públicas assinaladas pelo Estado em seu Relatório de Cumprimento de Recomendações da
Comissão  de 22 de dezembro de 2014, sempre e  quando forem compatíveis  com os padrões
internacionais  de  direitos  humanos,  entre  elas,  a)  o  documento  técnico  “Obtenção  do
Consentimento Informado” aprovado mediante Resolução Ministerial No. 090 em 26 de fevereiro de
2008, que contém normas básicas, protocolos e formulários para a obtenção do consentimento; b)
as  “Normas,  Regras,  Protocolos  e  Procedimentos  de  Anticoncepção  com Enfoque  de  Direitos”,
aprovado mediante Resolução Ministerial No. 517 em 30 de dezembro de 2003; c) a Norma de
Anticoncepção Cirúrgica Voluntária Oclusão Tubária Bilateral em Risco Reprodutivo MSPS 4-98”,
aprovado  mediante  Resolução  Ministerial  No.  789  em  17  de  novembro  1998,  e  d)  o  Plano
Estratégico Nacional de Saúde Sexual e Reprodutiva 2009-2015.

346. Em relação com as medidas solicitadas que foram resenhadas previamente, a Corte estima
que  a  emissão  da  presente  Sentença,  bem  como  as  demais  medidas  ordenadas,  resultam
suficientes e adequadas para reparar as violações sofridas pela vítima e não entende necessário
ordenar medidas adicionais.

F. Indenização compensatória pelo dano material e moral

347. A  Comissão solicitou à Corte que ordenasse ao Estado “reparar integralmente I.V. pelas
violações de direitos humanos estabelecidas no Relatório, considerando sua perspectiva e suas
necessidades, inclusive a compensação dos danos materiais e morais sofridos”.

348. A representante solicitou em suas alegações finais escritas que o Estado cumpra com o
pagamento  das  reparações  econômicas  no  menor  tempo  possível,  considerando  as  graves
dificuldades econômicas pelas quais I.V. e seu núcleo familiar passaram. A representante também
requereu que todos os gastos que deva realizar o Estado não sejam gravados com tributo ou
imposto algum, de tal modo que as vítimas e seus representantes recebam os valores ordenados
pela Corte de forma integral e efetiva.

349. A representante assinalou, em relação ao dano material, que “grande parte da documentação
comprobatória de gastos nos quais incorreu I.V. desde o ano 2000 foram destruídos por ela mesma
durante uma crise emocional sofrida em 2013, pela qual teve que ser internada em um centro
psiquiátrico sob o diagnóstico de transtorno esquizofreniforme orgânico”. O referido transtorno,
bem  como  a  crise  de  2013,  foram  consequência  dos  fatos  do  presente  caso.  Portanto,  a
representante acompanhou, na qualidade de prova apenas alguns documentos que comprovam os
gastos realizados por I.V., pelo que solicitou à Corte que classificasse o dano material considerando
os parâmetros objetivos e razoáveis e os critérios que guiam o princípio da equidade. Outrossim, a
representante solicitou: i) em conceito de perda ou detrimento de renda de I.V. durante os últimos
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15 anos de instabilidade emocional e seu compromisso pessoal de encontrar justiça que a levaram
a  estar  a  maior  parte  do  tempo  desempregada  e  a  impossibilitaram  de  conseguir  empregos
permanentes, estáveis, seguros e bem remunerados, assim como promover seu projeto de vida, o
pagamento da soma de 308.772 bolivianos, equivalente a US$ 44.363; ii) em conceito de gastos
em saúde efetuados por I.V. o pagamento do valor de US$ 4.500411. Para tal fim, solicitou que se
considerasse como parâmetro mínimo de “alguns gastos em saúde” os quais realizou I.V. o valor
de  US$  1.088,  calculado  segundo  certificações  de  vários  centros  de  saúde,  notas  fiscais  de
farmácia e honorários médicos, e iii) pelos gastos realizados na busca de justiça diante de diversas
entidades administrativas do Estado, o valor de US$ 862. Em conclusão, a representante solicitou
pelo dano material provocado, especificado nos três segmentos anteriormente detalhados, o valor
de US$ 49.725. Nesse sentido, a representante solicitou que, “caso a Corte não coincida com a
classificação  de  dano  material  solicitada,  que  realize  sua  classificação  segundo  o  princípio  da
equidade, considerando os valores referidos e parâmetros sugeridos”.

350. A representante solicitou a soma de US$ 400.000 por todo o dano moral e moral causado a
I.V. e suas duas filhas, dos quais se detalham US$ 300.000 para I.V. e US$ 100.000 no total para
ambas as filhas. A representante assinalou que, ao dano psicológico experimentado pela vítima
derivado da esterilização e discriminação judicial sofrida, somaram-se as consequências sociais,
psicossociais e familiares que teve que suportar e enfrentar como resultado dos fatos vividos. Entre
estas, a representante destacou: i) a desintegração de sua relação matrimonial; ii) o abandono do
cuidado de suas filhas pela necessidade de promover os processos judiciais tanto em nível nacional
quanto internacional; iii) a mudança em seu projeto de vida por ter que dedicar seu tempo aos
processos judiciais e terapias psicológicas, o que a privou de obter um emprego estável, seguro e
permanente; iv) o fato de ter que enfrentar uma tentativa de suicídio por parte de sua filha N.V.
que se encontrava angustiada pela situação gerada a partir  das condições de sua mãe, e v) a
revitimização, discriminação e estigmatização nos últimos 15 anos por reclamar seus direitos e não
ficar calada nem tranquila com o que aconteceu. Outrossim, a representante solicitou que “caso a
Corte Interamericana não coincida com a classificação de dano moral solicitada, pediu que tome
como referência  os valores assinalados e que realize sua classificação conforme o princípio  da
equidade”.

351. O Estado alegou, em relação ao dano material, que na petição se assinala que I.V. decidiu
deixar de trabalhar  para dedicar-se a sua família,  pelo que não pode pretender atribuir-se ao
Estado os resultados dessa opção. Outrossim, afirmou que não resulta coerente alegar que, com
duas  titulações:  uma  em  Administração  Hoteleira  e  outra  em  Direito,  “pudesse  conseguir
unicamente ‘empregos precários’ que não ‘duraram muito’ por suas complicações de saúde, que;
como demonstrou o Estado, não podem ser atribuídas a fatos ocorridos na Bolívia, ou porque teve
que  dedicar-se  a  seguir  seus  processos  penais,  entendendo-se  que  para  isso  contou  com  o
patrocínio de um advogado e de nenhuma maneira pôde investir todo seu tempo”.

352. O Estado argumentou que “o valor econômico solicitado pela representante (US$ 300.000)
como reparação do suposto dano moral provocado a I.V., é improcedente, dado que a operação de
ligadura de trompas foi realizada sob seu consentimento”. O Estado argumentou que a reparação ao
dano moral  sofrido  por  I.V.  não  lhe  correspondia,  pois  não  foi  realizada nem através  de seus

411  Em relação com os gastos em saúde, a representante apresentou um relatório sobre os gastos mínimos realizados
pela senhora I.V. no qual assinalou que, apesar das tentativas de recuperar a informação perdida durante o incidente, não
pôde recuperar toda a informação necessária para determinar os segmentos específicos dos gastos realizados. Pelo que
solicitou que se considerem os demais serviços médicos comprovados nos anexos 11, 13, 14 do Relatório de Mérito, o
relatório de gastos apresentado, o parâmetro de cálculo dos honorários Médicos Departamentais de La Paz e os gastos cuja
comprovação não foi possível.
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funcionários, nem de ações indiretas realizadas contra I.V., pelo que os padecimentos e supostas
sequelas hoje apresentadas não podem nem devem ser atribuíveis ao Estado. O Estado assinalou,
em suas alegações finais escritas, que não é possível diferenciar as sequelas dos fatos ocorridos no
Peru das supostas sequelas provocadas pelo procedimento médico de ligadura de trompas. Nesse
sentido, alegou que o problema psicológico de I.V. que lhe provocou uma sensação de perseguição
se relaciona com vários fatores prévios à esterilização, pelo que é impossível isolá-lo dos fatos do
presente  caso  para  explicar  as  reações  psíquicas  encontradas.  O  Estado  também  alegou  que
existiram fatores  alheios  à  esterilização  que  influenciaram na  separação  da  senhora  I.V.  e  no
desmembramento de seu núcleo familiar. Consequentemente, o Estado solicitou a desconsideração
dos preconceitos alegados pela senhora I.V.

353. A Corte desenvolveu na sua jurisprudência o conceito de dano material e os supostos nos
quais  corresponde  indenizar.  A  Corte  estabeleceu  que  o  dano  material  supõe  a  “perda  ou
detrimento da renda das vítimas, gastos efetuados com motivo dos fatos e as consequências de
caráter pecuniário que tenham um nexo causal com os fatos do caso”412.

354. A Corte também desenvolveu em sua jurisprudência o conceito de dano moral e estabeleceu
que  este  “pode  envolver  tanto  os  sofrimentos  e  as  aflições  causados  pela  violação  como  o
menosprezo de valores muito significativos para as pessoas e qualquer alteração, de caráter não
pecuniário, nas condições de existência das vítimas”413. Dado que não é possível designar ao dano
moral um equivalente monetário preciso, apenas pode ser objeto de compensação, para o fim de
reparação integral à vítima, mediante o pagamento de uma soma de dinheiro ou a entrega de bens
ou serviços quantificáveis em dinheiro, que o Tribunal determine em aplicação razoável do arbítrio
judicial e em termos de equidade414.

355. Nos Capítulos VIII-1, VIII-2 e VIII-3, a Corte estabeleceu a responsabilidade internacional do
Estado pela esterilização não consentida à qual foi submetida a senhora I.V., o que anulou sua
autonomia e possibilidade de tomar decisões de acordo com seu plano de vida, causando severos
sofrimentos físicos e psicológicos. Outrossim, a Corte determinou que se configurou um caso de
denegação de justiça.

356. A Corte destaca que os danos concretos assinalados pela representante foram a perda de
renda, os gastos em tratamentos médicos e psicológicos até a atualidade,  e os gastos associados à
tramitação  do  processo  interno  e  perante  a  Comissão  Interamericana.  A  Corte  nota  que  a
representante não forneceu provas sobre os salários recebidos por I.V.  antes do fato, nem os
salários recebidos pela mesma posteriormente à intervenção cirúrgica, assim como não se conta
com informação específica sobre o tempo durante o qual ela esteve desempregada. Em relação aos
outros  gastos,  é  preciso  notar  que  a  representante  informou  que  vários  documentos  foram
destruídos pela própria vítima durante uma crise emocional.

357. A Corte não conta com elementos probatórios suficientes para determinar com precisão o
dano  material  e  moral  provocados  no  presente  caso.  Entretanto,  atendendo  aos  critérios

412 Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparações e Custas. Sentença de 22 de fevereiro de 2002. Série C No. 91,
par. 43, e Caso Flor Freire Vs. Equador, supra, par. 251.

413  Caso dos “Meninos de Rua” (Villagrán Morales e outros) Vs. Guatemala. Reparações e Custas. Sentença de 26 de
maio de 2001. Série C No. 77, par. 84, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 241.

414  Cfr.  Caso  Cantoral  Benavides  Vs.  Peru.  Reparações  e  Custas,  supra,  par.  53,  e  Caso  Chinchilla  Sandoval  Vs.
Guatemala, supra, par. 308.
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estabelecidos na jurisprudência constante deste Tribunal, as circunstâncias do caso, o caráter e
gravidade das violações cometidas, bem como os sofrimentos provocados na vítima em sua esfera
física, moral e psicológica, a Corte estima pertinente determinada em equidade, em conceito de
dano material e moral, a soma de US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da
América), que deverá ser paga no prazo determinado pela Corte.

G. Custas e gastos

358. A representante destacou que: i) em relação às custas e gastos da causa penal em nível
nacional, I.V. não conta com a documentação comprobatória para demonstrar os gastos realizados.
Entretanto,  estimou  que  o  valor  global  despendido  por  toda  a  causa  penal,  inclusive  os  três
julgamentos  orais  e  os  recursos  de  impugnação  (além dos  gastos  em transporte,  fotocópias,
transcrições, ligações telefônicas etc.), chegaria ao valor de US$ 6.000 em quatro anos. Caso a
Corte não concordasse com esse pedido,  solicitou que se realizasse sua classificação seguindo
critérios de equidade, mas considerando como “parâmetro mínimo” os emolumentos do Colégio de
Advogados  de La Paz equivalente  a US$ 3.922.  Solicitou-se que o referido  valor  seja pago à
senhora I.V.;  ii)  em relação às custas e gastos relativos aos dispêndios realizados por I.V. no
trâmite internacional perante a Comissão até 6 de março de 2015, solicitou o reembolso de US$
862, ou que a Corte classificasse em equidade o que corresponder nesse segmento,  e iii)  em
relação às custas e gastos relativos aos dispêndios no trâmite perante a Comissão desde 6 de
março de 2015 e durante todo o trâmite perante a Corte, indicou que o custo para Direitos em
Ação pela representação de I.V. perante o Sistema Interamericano chegava a US$ 6.143. 

359. Em suas alegações finais escritas, a representante apresentou um quadro com a atualização
da  informação  sobre  “gastos  e  custas”  e  estabeleceu  que  a  soma  final  por  custas  e  gastos
alcançava US$ 18.290 (ou Bs. 127.298). Em relação ao pedido do Estado de desestimar o valor de
custas  e  gastos  dirigido  a  Direito  sem Ação  por  ser  uma  organização  sem fins  lucrativos,  a
representante assinalou que o caráter de “sem fins lucrativos” não queria dizer que a referida
associação não persiga um reconhecimento econômico por seu trabalho especializado em matéria
legal internacional e a recuperação dos gastos realizados devidamente comprovados, pelo que a
referida pretensão devia ser desestimada. Outrossim, solicitou que o pagamento a favor de Direitos
em Ação se realize de forma direta à indicada associação.

360. O Estado considerou que “com base nos antecedentes processuais internos apresentados à
Corte e a evidente negligência de I.V. para acionar os recursos correspondentes contra a Resolução
que resolve a extinção da ação penal, não corresponde a esta instância determinar os gastos e
custas  de  uma  causa  penal  extinta”.  Em relação  aos  gastos  de  representação  da  Associação
Direitos em Ação, o Estado afirmou que “conforme se evidencia do poder legal de representação
anexo  à  petição  de  solicitações  e  argumentos,  a  Associação  Direitos  em Ação,  constitui  uma
organização civil sem fins lucrativos, nesse sentido, a solicitação de US$ 6.143 resulta totalmente
contraditória  à  natureza  desta  instituição”,  pelo  qual  solicitou  que  a  Corte  subestimasse  as
pretensões econômicas solicitadas pela representante em sua integridade.

361. A Corte reitera que, conforme sua jurisprudência, as custas e gastos fazem parte do conceito
de reparação, toda vez que as atividades realizadas pelas vítimas com o fim de obter justiça, tanto
em nível nacional como internacional, implicam dispêndios que devem ser compensados quando a
responsabilidade internacional do Estado é declarada mediante uma sentença condenatória. Em
relação ao reembolso de gastos, corresponde à Corte apreciar prudentemente seu alcance, que
compreende gastos gerados perante as autoridades da jurisdição interna, bem como os gerados no
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curso  do  processo  perante  o  sistema  interamericano,  considerando  as  circunstâncias  do  caso
concreto  e  a  natureza  da  jurisdição  internacional  de  proteção  dos  direitos  humanos.  Esta
apreciação  pode  ser  realizada  com  base  no  princípio  de  equidade  e  considerando  os  gastos
assinalados pelas partes, sempre que seu quantum for razoável415. Como já assinalou em outras
ocasiões, a Corte lembra que não é suficiente o envio de documentos probatórios, mas se requere
que as partes apresentem uma argumentação que relacione a prova com o fato que se considera
representado, e que, ao se tratar de alegados desembolsos econômicos, se estabeleça com clareza
os segmentos e justificativa dos mesmos416.

362. No presente caso, os gastos realizados pela senhora I.V. já foram considerados ao determinar
a indenização por dano material. Por outra parte, a representante forneceu elementos probatórios
a fim de comprovar os gastos que foram realizados por Direitos em Ação. O detalhamento dos
gastos  apresentado  envolve:  i)  custo  da  representação  legal;  ii)  custo  por  tempo do trabalho
jurídico da equipe de Direitos em Ação dedicado ao atendimento específico do caso; iii)  gastos
operacionais  variados; iv)  assessoria legal externa,  e v) viagem à audiência  em San José dos
representantes (Rielma Mencias, Fernando Zambrana e Marcelo Claros). Considerando os gastos
comprovados relacionados ao caso, a Corte determina que o Estado deve entregar a soma de US$
18.290  (dezoito  mil  duzentos  e  noventa  dólares  dos  Estados  Unidos  da  América)  para  a
organização Direitos em Ação. Na etapa de supervisão de cumprimento da presente sentença, a
Corte poderá dispor o reembolso por parte do Estado à vítima ou seu representante de gastos
posteriores razoáveis e devidamente comprovados417.

H. Devolução dos gastos ao Fundo de Assistência Legal de Vítimas

363. Em 2008, a Assembleia  Geral  da Organização dos Estados Americanos criou o Fundo de
Assistência Legal do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que foi criado com o “objetivo
de facilitar o acesso ao sistema interamericano de direitos humanos às pessoas que, atualmente,
não têm recursos necessários para levar seu caso ao sistema418. No presente caso, outorgou-se
com base nesse Mérito  a assistência  econômica necessária para cobrir  os gastos de viagem e
estadia necessários para que a senhora I.V. pudesse participar na audiência pública, bem como os
gastos  razoáveis  de  formalização  e  envio  da  declaração  juramentada  dos  depoimentos  das
senhoras  N.V.,  Emma  Bolshia  Bravo  e  do  senhor  Andre  Gautier  e  o  respectivo  envio  dos
documentos. O Estado não apresentou observações ao referido relatório.

364. Em razão das violações declaradas na presente sentença e que se cumpriu com os requisitos
para acolher-se ao Mérito, a Corte ordena ao Estado a devolução ao referido Mérito da soma de
US$ 1.623,21 (mil seiscentos e vinte e três dólares dos Estados Unidos da América com 21/100)

415  Cfr. Caso Garrido e Baigorria Vs. Argentina. Reparações e Custas. Sentença de 27 de agosto de 1998. Série C No.
39, par. 82, e Caso Tenorio Roca e outros Vs. Peru, supra, par. 342.

416  Cfr. Caso Chaparro Álvarez e Lapo Íñiguez Vs. Equador, supra, par. 277, e  Caso Herrera Espinoza e outros Vs.
Equador, supra, par. 248.

417  Cfr. Caso Comunidade Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguai. Mérito, Reparações e Custas.  Sentença de 24 de
agosto de 2010. Série C No. 214, par. 331, e Caso Herrera Espinoza e outros Vs. Equador, supra, par. 251.

418  AG/RES. 2426 (XXXVIII-O/08), Resolução adotada pela Assembleia Geral da OEA durante a celebração do XXXVIII
Período Ordinário de Sessões da OEA, na quarta sessão plenária, celebrada em 3 de junho de 2008, “Criação do Fundo de
Assistência Legal  do Sistema Interamericano  de  Direitos Humanos”,  Ponto  Resolutivo  2.a),  e  CP/RES.  963 (1728/09),
Resolução adotada em 11 de novembro de 2009 pelo Conselho Permanente da OEA, “Regulamento para o Funcionamento
do Fundo de Assistência Legal do Sistema Interamericano de Direitos Humanos”, artigo 1.1.
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em conceito de gastos necessários realizados para o comparecimento da declarante na audiência
pública do presente caso, bem como para a formalização e envio das declarações juramentadas. A
referida quantia deverá ser devolvida no prazo de seis meses, contados a partir da notificação da
presente sentença.

I. Modalidade de cumprimento dos pagamentos ordenados

365. O Estado  deverá efetuar  o pagamento das indenizações em conceito  de dano material  e
moral, bem como a devolução das custas e gastos estabelecidos na presente sentença diretamente
à pessoa indicada na mesma, dentro do prazo de um ano, contado a partir  da notificação da
presente sentença, nos termos dos seguintes parágrafos.

366. Caso a beneficiária venha a falecer antes de receber as respectivas indenizações, estas se
efetuarão diretamente a seus herdeiros, conforme o direito interno aplicável. 

367. O Estado deve cumprir suas obrigações monetárias mediante o pagamento em dólares dos
Estados  Unidos  da  América  ou seu equivalente  em moeda boliviana,  utilizando  para  o  cálculo
respectivo o tipo de câmbio vigente no Banco Central do Estado Plurinacional da Bolívia, no dia
anterior ao pagamento.

368. Se, por causas atribuíveis  à beneficiária  das indenizações ou a seus herdeiros, não fosse
possível pagar as somas determinadas dentro do prazo indicado, o Estado consignará os valores a
seu  favor  em  uma  conta  ou  certificado  de  depósito  em  uma  instituição  financeira  boliviana
solvente, em dólares dos Estados Unidos da América, e nas condições financeiras mais favoráveis
permitidas pela legislação e a prática bancária. Se não for reclamada a indenização correspondente
uma vez transcorridos dez anos, os valores serão devolvidos ao Estado com a incidência de juros.

369. As somas determinadas na presente Sentença, como indenização e como devolução de custas
e gastos deverão ser entregues às pessoas e organizações indicadas em forma integral, conforme o
estabelecido nesta sentença, sem reduções derivadas de eventuais cargas fiscais.

370. Caso  o  Estado  se  constitua  em  mora,  incluindo  a  devolução  dos  gastos  ao  Fundo  de
Assistência Legal de Vítimas, deverá pagar juros sobre a soma devida, correspondente à taxa de
juros bancários moratórios do Estado Plurinacional da Bolívia.

X
PONTOS RESOLUTIVOS

371. Portanto, 

A CORTE 

DECIDE, 

Por unanimidade, 

1. Desestimar  a  exceção  preliminar  apresentada  pelo  Estado  relativa  à  alegada  falta  de
competência  ratione  loci  da  Corte  Interamericana,  nos  termos  do  parágrafo  21  da  presente
sentença. 



125

2. Desestimar  a  exceção  preliminar  apresentada  pelo  Estado  relativa  à  alegada  falta  de
esgotamento dos recursos internos, nos termos dos parágrafos 30 a 38 da presente sentença.  

DECLARA: 

Por unanimidade, que:

3. O Estado é responsável pela violação dos direitos à integridade pessoal, à liberdade pessoal,
à dignidade, à vida privada e familiar, de acesso à informação e a fundar uma família, reconhecidos
nos artigos 5.1, 7.1, 11.1, 11.2, 13.1 e 17.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em
relação com as obrigações de respeitar e garantir esses direitos e de não discriminar, contidas no
artigo  1.1  da  mesma,  bem como por  não  cumprir  suas  obrigações  sob o artigo  7.a)  e  b)  da
Convenção de Belém do Pará, em prejuízo da senhora I.V., nos termos dos parágrafos 147 a 256 da
presente sentença. 

4. O Estado é responsável pela violação do direito à integridade pessoal, reconhecido no artigo
5.1  e  5.2  da  Convenção  Americana  sobre  Direitos  Humanos,  em relação  com a  obrigação  de
respeitar, contida no artigo 1.1 da mesma, em prejuízo da senhora I.V., nos termos dos parágrafos
262 a 270 da presente sentença.

5. O Estado é responsável pela violação dos direitos às garantias judiciais e proteção judicial,
reconhecidos nos artigos 8.1 e 25.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação
com as obrigações de respeitar e garantir esses direitos e de não discriminar, contidas no artigo 1.1
da mesma, assim como por não cumprir suas obrigações sob o artigo 7.b), c), f) e g) da Convenção
de Belém do Pará, em prejuízo da senhora I.V., nos termos dos parágrafos 288 a 322 da presente
sentença.

6. Não corresponde emitir pronunciamento sobre as alegadas violações dos artigos 3 e 25.2. a)
da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como do direito a conhecer a verdade, nos
termos dos parágrafos 237 e 323 da presente sentença.

E DISPÕE:

Por unanimidade, que:

7. Esta Sentença constitui, per se, una forma de reparação.

8. O Estado deve fornecer, gratuitamente, através de suas instituições de saúde especializadas,
e de forma imediata, adequada e efetiva, o tratamento médico e, especificamente em saúde sexual
e reprodutiva, bem como tratamento psicológico e/ou psiquiátrico, à senhora I.V., de acordo com o
estabelecido no parágrafo 332 desta sentença.

9. O Estado deve realizar as publicações indicadas no parágrafo 334 da presente Sentença.

10. O Estado deve realizar um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional
pelos fatos do presente caso, de acordo com o estabelecido no parágrafo 336 da presente sentença.
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11. O Estado deve confeccionar uma publicação ou cartilha que desenvolva de forma sintética,
clara e acessível os direitos das mulheres em relação a sua saúde sexual e reprodutiva, na qual
deverá mencionar especificamente o consentimento prévio, livre, pleno e informado, segundo o
estabelecido no parágrafo 341 desta sentença.

12. O  Estado  deve  adotar  programas  de  educação  e  formação  permanentes  dirigidos  aos
estudantes de medicina  e profissionais  médicos,  bem como a todo o pessoal  que faz parte  do
sistema de saúde e previdência  social,  sobre temas de consentimento informado, discriminação
baseada  em  gênero  e  estereótipos,  e  violência  de  gênero,  de  acordo  com  o  estabelecido  no
parágrafo 342 desta sentença.

13. O  Estado  deve  pagar  os  valores  determinados  nos  parágrafos  358  e  363  da  presente
sentença, em conceito de indenização por dano material e moral, e pela devolução de custas e
gastos, nos termos dos referidos parágrafos e dos parágrafos 366 a 371.

14. O Estado deve devolver ao Fundo de Assistência Legal de Vítimas da Corte Interamericana
de Direitos  Humanos  a quantia  gasta  durante  a  tramitação  do presente  caso,  nos  termos dos
parágrafos 365 e 371 desta sentença.

15. O Estado deve, dentro do prazo de um ano contado a partir da notificação desta sentença,
entregar  ao  Tribunal  um  relatório  sobre  as  medidas  adotadas  para  cumprir  a  mesma,  sem
prejudicar o estabelecido no parágrafo 335 da presente sentença.

16. A  Corte  supervisionará  o  cumprimento  integral  desta  Sentença,  em  exercício  de  suas
atribuições e  em cumprimento  de seus deveres,  de acordo com a Convenção Americana sobre
Direitos  Humanos,  e  dará  por  concluído  o  presente  caso  uma  vez  que  o  Estado  tenha  dado
cumprimento total ao disposto na mesma.

O Juiz Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot deu a conhecer seu voto concorrente, que acompanha esta
sentença.

Prolatada em espanhol, em San José, Costa Rica, em 30 de novembro de 2016.



127

Sentença  da  Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos.  Caso  I.V.  Vs.  Bolívia.  Exceções
Preliminares, Mérito, Reparações e Custas.

Roberto F. Caldas
Presidente 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot             Eduardo Vio Grossi

Humberto Antonio Sierra Porto          Elizabeth Odio Benito 

Eugenio Raúl Zaffaroni               L. Patricio Pazmiño Freire
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Pablo Saavedra Alessandri
Secretário

Comunique-se e execute-se,

Roberto F. Caldas
Presidente 

Pablo Saavedra Alessandri
Secretário



VOTO CONCORRENTE DO 

JUIZ EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT

CASO I.V. VS. BOLÍVIA

SENTENÇA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016
(Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas)

1. Mesmo concordando essencialmente com a decisão desta sentença, adotada por
unanimidade,  estimo  necessário  fazer  constar,  como  expressei  na  deliberação
respectiva, que o caso claramente envolve o direito à saúde, pelo que pôde ter sido
analisado à luz do artigo 26 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos em
aplicação do princípio iura novit curia; em vez de subsumir o referido direito em outros
preceitos do Pacto de San José declarados violados na sentença. Como expressei em
outras ocasiões, esta visão tradicional de subsunção de direitos pela via da conexão
não abona a interdependência e indivisibilidade dos direitos, sejam eles civis, políticos,
econômicos,  sociais,  culturais  ou  ambientais,  especialmente  nos  tempos  atuais  de
desenvolvimento do direito internacional dos direitos humanos.

2. Na sentença se opta por considerar a “saúde, como parte integral do direito à
integridade pessoal”419. Uma visão a partir dos direitos sociais teria dado maior clareza
conceitual ao que realmente foi motivo das violações sofridas pela vítima. Em efeito,
não deve passar inadvertido que a controvérsia central do presente caso consistiu em
determinar se o procedimento médico de ligadura das trompas de Falópio praticado na
senhora  I.V.  por  um  funcionário  público  em  um hospital  estatal,  foi  contrário  às
obrigações  internacionais  do  Estado.  Assim,  o  aspecto  cardinal  foi  dilucidar  se  tal
procedimento foi realizado obtendo o consentimento informado da paciente, sob os
parâmetros estabelecidos no direito internacional para este tipo de atos médicos no
momento dos fatos. A Corte IDH estimou “pertinente proceder, em primeiro lugar, a
dotar de conteúdo o alcance dos direitos estabelecidos na Convenção Americana que
foram alegados no presente caso e que resultam aplicáveis em relação com o âmbito
da   saúde sexual e reprodutiva  ”420.

3. O  Tribunal  Interamericano  considerou  que,  no  momento  dos  fatos  (2000),
“existia uma obrigação internacional do Estado de obter, através de seu pessoal de

419  Par. 155 da sentença.

420  Par. 147 da sentença.
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saúde, o consentimento dos pacientes para atos médicos e, especialmente, da mulher
para o caso de esterilizações femininas, que devia cumprir com as características de
ser prévio, livre, pleno e informado, depois de um processo de decisão informada421; e
que,  para  os  efeitos  do  caso,  a  esterilização  sem  consentimento  com  essas
características se considera “como uma esterilização não consentida ou involuntária”,
além da terminologia diversa adotada por distintos organismos internações e regionais
de direitos humanos422.

4. 4. Basta uma leitura cuidadosa da sentença para advertir que, na verdade
o direito à saúde (sexual e reprodutiva) constituiu um dos principais aspectos do caso,
tal e como se adverte das múltiplas referências realizadas nas considerações423 e nas
resoluções da sentença424. 

5. Daí que, caso se tivesse optado por uma aproximação com enfoque de direitos
sociais, estimo teriam sido esclarecidos alguns aspectos da decisão, por exemplo: a
distinção entre o direito de acesso à informação (artigo 13 da Convenção Americana),
com  a  garantia  da  acessibilidade  de  informação  como  meio  ou  instrumento  para
materializar o direito à saúde (via artigo 26 do mesmo tratado)425.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juiz

Pablo Saavedra Alessandri
Secretário

421  Par. 201 da sentença.

422  Ver par. 204 da sentença.
423  Ver especialmente os par. 147, 157, 158, 163, 165, 187, 205, 209, 235, 243, 300, 305, 332, 340
e 341 da sentença.

424  Pontos resolutivos 8 e 11 da sentença.

425  Assim, a partir de uma visão do direito à saúde (sexual e reprodutiva), entendo que,quando se faz
referência ao acesso à informação; e, com isso, ao consentimento informado, não se está querendo assinalar
que as questões de falta ou escassa informação em matéria de saúde (sexual e reprodutiva) devam ser
analisadas à luz do direito  de acesso à informação, pois  nos casos de falta  de consentimento prévio  e
informado  e  de  esterilização  forçada  ou  involuntária,  o  que  se  vulnera  é  o  direito  à  saúde  sexual  e
reprodutiva de forma direta, e de forma interdependente o acesso à informação, e não no sentido inverso. O
consentimento informado mediante a acessibilidade da informação é um princípio e um direito fundamental
que, por sua vez, protege a autonomia das pessoas, a liberdade pessoal, a dignidade da pessoa e o direito a
formar uma família, e faz parte do direito à saúde sexual e reprodutiva. 


