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Simpósio: COSMOPOLITISMO E INTERCONSTITUCIONALISMO 

 

RESUMO: O presente trabalho de pesquisa tem por objeto estudar a influência do Sistema 

Internacional de Direitos Humanos na elaboração e implementação do protocolo latino-

americano de investigação das mortes violentas de mulheres por razão de gênero, em especial, 

a forma com que esta sistemática internacional culminou na alteração do Código Penal 

brasileiro para a inserção da qualificadora do feminicídio na tipificação do crime de 

homicídio. No momento histórico em que a Lei Maria da Penha completa dez anos de 

existência, cumpre realizar uma análise da relevância do sistema internacional de direitos 

humanos na construção da grade de proteção jurídica relativa ao combate à violência contra as 

mulheres, não só no Brasil, mas em toda América Latina, como expressão do conceito de 

cosmopolitismo e, de certa forma, da apropriação do conceito de interconstitucionalismo. É 

certo que desde a década de 1970 existe um grande movimento no bojo do sistema 

internacional de direitos humanos, tanto global quanto regional, para a criação e efetivação de 

práticas para se atingir a igualdade de gênero, sendo que um dos grandes embates dá-se em 

relação à questão da violência. A expressão feminicídio refere-se ao assassinato de mulheres 

pelo fato de serem mulheres e possui como principal característica o fato de ser o desfecho de 

um quadro sistemático de agressões. O altíssimo índice de assassinato de mulheres na 

América Latina fez com que fosse aprovado, no âmbito da Organização das Nações Unidas, o 

Protocolo Latino Americano para a Investigação das Mortes Violentas de Mulheres por 

Razões de Gênero. O referido protocolo serviu de base países com culturas tradicionalmente 

patriarcais aprovarem leis que visam punir de forma mais severa a violência contra as 

mulheres. Trata-se, portanto, de uma expressão do conceito de cosmopolitismo como 

cidadania internacional e da perspectiva interconstitucional de diálogo dos ordenamentos 

jurídicos locais, entre si, bem como, de ordenamentos jurídicos locais com os sistemas 

internacionais. A metodologia que será usada para a construção desse referencial será 

qualitativa, instrumentalizada na leitura e no fichamento de obras das ciências sociais e 

jurídicas do Brasil e de Portugal, que dedicam-se a esse tema. Sem dúvidas, serão 

incorporadas ao trabalho as obras de Joaquim José Gomes Canotilho, Boaventura de Sousa 

Santos, Flávia Piovesan, Maria Luisa Maqueda Abreu, Diana Russel e Jill Radford entre 

outros. Os objetivos dessa pesquisa estão traçados com intuito de se demonstrar como o 

sistema internacional de proteção dos direitos humanos serve como gatilho para a construção 

de políticas de combate à violência de gênero na América Latina, descobrindo-se assim uma 

perspectiva do cosmopolitismo e interconstitucionalismo. Enfim, diante dos resultados 

esperados, de maneira simples expostos neste resumo, serão construídas algumas análises 

teóricas que buscarão contribuir para o debate proposto pelo presente Congresso.  
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