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CARTA DOS DIRETORES 

Caros delegados,  

É com imensa honra que lhe damos as boas-vindas ao Guia de Estudos do Conselho de 

Direitos Humanos da DiploMUN Online 2023!  

A DiploMUN Online é uma simulação muito especial para todos nós, aqui já fomos 

delegados e hoje pela primeira vez somos Mesas Diretoras. O universo das simulações nos 

conquistou. Mesmo com todo o nervosismo, ansiedade e medo (que inclusive sentimos até 

hoje) sempre valeu a pena. Neste universo, tivemos a possibilidade de evoluir as nossas 

habilidades interpessoais, ter momentos inesquecíveis e conhecer pessoas incríveis e 

inspiradoras. Com isso, queremos que esse “pequeno grande universo” os conquiste 

também.  

No Conselho de Direitos Humanos desta edição abordaremos um tema de riquíssima 

importância, porém pouco discutido em âmbito internacional. Sabemos que a problemática 

em pauta trata-se de um assunto sensível e complexo, mas que não pode ser deixado de lado 

devido ao seu impacto nocivo. Portanto é necessário que os senhores, como representantes 

de suas nações, estejam mergulhados no assunto e prontos para cooperarem em busca de 

um único objetivo: propor soluções viáveis para mitigar os efeitos dos Crimes de Honra no 

Oriente Médio e do Norte da África. Exercendo o papel de Diretores, possuímos o dever de 

estar disponíveis para vocês em qualquer momento e nós de fato estamos! Então não hesite 

em tirar dúvidas, pedir conselhos, ou até mesmo conversar e debater sobre “Quem nasceu 

primeiro? O ovo ou a galinha e como isso fere os magníficos Direitos Humanos”. 

Brincadeiras à parte, lembre-se que já estivemos em seu lugar, por isso o entendemos. 

Este Guia de Estudos possui a meta de ajudar vocês, ser seu ponto de partida em relação ao 

assunto que estamos tratando, e também nortear suas próximas pesquisas individuais. 

Estaremos sempre aqui para o que precisarem. Vocês já possuem um lugar em nossos 

corações e estamos animados para conhecer cada um ainda mais, temos certeza que o 

Conselho de Direitos Humanos será histórico, pois são vocês os agentes principais dessa 

narrativa. Estudem, preparem-se, surtem, escrevam, conversem, mas principalmente: 

vivam essa experiência e sejam felizes.  

 

Atenciosamente,  

Seus maiores admiradores, Mesa Diretora do Conselho de Direitos Humanos.  

“Entenda os seus medos, mas jamais deixe que eles sufoquem os seus sonhos”  

- Alice no País das Maravilhas  



O COMITÊ 

O Conselho de Direitos Humanos (CDH) é um órgão da Organização das Nações Unidas 

(ONU) estabelecido em 15 de março do ano de 2006. É um conselho de caráter econômico e 

social classificado como um órgão subsidiário da Assembleia Geral. Com 47 países 

membros, o processo eleitoral é conduzido a cada 3 anos. Os países membros do CDH são 

eleitos pelos estados membros da ONU, e cada país membro do conselho pode reeleger-se 

apenas uma vez. Estes 47 países membros são quantificados por regiões do mundo com a 

quantidade de cadeiras pré designada para cada região.  

 

Tais regiões e número de representações de cada uma são os seguintes:  

 África: 13 países  

 América Latina e Caribe: 8 

 Ásia e Pacífico: 13 países  

 Leste Europeu: 6  

 Europa Ocidental e outros: 7 

 

O CDH se reúne no mínimo três vezes por ano, sendo tais reuniões em março, junho e 

setembro para reuniões temáticas, ou seja, o tema é pré-estabelecido na agenda anual da 

ONU. O Conselho é autor de 43 resoluções, 19 mandatos governamentais temáticos e 10 

mandados de procedimentos especiais. Este comitê coloca as propostas de seus membros 

em prática através da escritura de documentos e votação deste, necessitando de uma 

maioria simples para aprovar uma resolução.  

As documentações confeccionadas pelo CDH não são juridicamente vinculativas, assim, este 

pode apenas fazer recomendações, mas não pode forçar nenhuma medida quanto aos 

Direitos Humanos para mitigação de conflitos e bem-estar mundial. Além disso, a 

Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH) não é de autoria do Conselho de 

Direitos Humanos, pois foi escrita em 1948, em uma Assembleia Geral da ONU em Paris, 

mas cabe a este conselho monitorar o cumprimento internacional deste tratado. A DUDH 

não é juridicamente vinculativa, portanto, é uma recomendação internacional, que foi 

assinada por 192 estados membros da ONU, e inclui um órgão juridicamente vinculativo em 

seu texto. Este órgão é o Convento Internacional de Direitos Civis e Políticos, que foi 

decidido a ter tal status vinculativo através de outros documentos internacionais.  

 



Por fim, mas não menos importante, a entrada de Organizações Não Governamentais é 

permitida no CDH, se tal organização entrar com um Status Consultivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

Os Crimes de Honra são tão antigos quanto a própria concepção de sociedade. Eles são 

universais e vão além de ataques de homens ciumentos contra companheiras supostamente 

infiéis e “assassinatos de honra” por parentes vingativos. Os Crimes de Honra desafiam a 

própria concepção da racionalidade humana e evocam um dos aspectos mais importantes 

da ética social, aquele que supera todos os outros valores: a gestão da reputação.  

Na legislção internacional vigente, Crimes de Honra se qualificam como atos de violência, 

assassinato ou tortura que ocorrem dentro de uma estrutura familiar em decorrência do 

descumprimento de uma norma religiosa ou cultural daquela família. Os motivos são 

variados e vão desde um pedido de divórcio, vestimenta imprópria, traição ou até relações 

homoafetivas a depender da cultura. Devido à amplitude de países com tradições que 

englobam e aceitam os Crimes de Honra, é necessário que se compreenda o processo de 

difusão dessa prática. Esse comitê se propõe a se ater ao escopo regional do Oriente Médio e 

da África do Norte, por entender que estatisticamente a maioria dos Crimes de Honra se 

concentra nessa região.   

Os Crimes de Honra dialogam não só com a quebra do status quo, mas colocam a reputação 

da família na comunidade à frente das liberdades individuais. Em diversas culturas, a 

melhor forma de resolução de conflitos e preservação da família é exterminar aquele que 

desonra a família, a fim de manter uma aparência limpa dentro da comunidade. Aqueles 

que matam seus filhos ou mulheres para resguardar a honra da família são vistos como 

heróis, ao sacrificarem a sobrevivência de um familiar em detrimento da tradição.  

 

 



A PROBLEMÁTICA 

Histórico do problema 

O estabelecimento dos Crimes de Honra começa em uma das raízes do Direito Moderno: o 

Código de Hamurabi. O documento mesopotamio gravado em pedra listava diferentes 

punições para homens e mulheres em relação à infidelidade conjugal. Os homens podiam 

ter relações extraconjugais com servas e escravas, mas as mulheres adúlteras devem ser 

amarradas e jogadas no Eufrates junto com seus amantes. 

Na Roma Antiga um pai tinha o poder da vida e morte sobre sua filha e no casamento esse 

poder era transferido para o marido da filha. O adultério feminino era um crime sob a lei 

romana e membros da família podiam ser ativamente processados por não tomar medidas 

contraparentes mulheres adúlteras. No Peru, entre 1200 a.C. e 1532 d.C, os incas puniam os 

adúlteros amarrando as mãos dos amantes e os pés contra a parede e deixando-os morrer 

de fome. As leis dos incas também permitiam a defesa em casos de homens que matam 

esposas suspeitas de adultério. Esta defesa não foi estendida a mulheres, que eram 

penduradas pelos pés até morrerem, se matassem seus maridos por adultério.  

Se tratando especificamente do escopo regional apresentado por este comitê, a exempção 

legal dos Crimes de Honra no no Oriente Médio e Norte da África descendem de grandes 

dois códigos penais: o Código Penal Otomano de 1858 e o Código Penal Francês 1810. 

O artigo 324 do Código Penal francês 3 diz: 

 “Quem apanhar sua esposa, ascendente feminina, descendente ou sua irmã 

em flagrante no ato de adultério ou em um encontro sexual ilegítimo com 

outra pessoa e comete homicídio ou causa lesão pode se beneficiar de uma 

isenção. O autor do homicídio ou lesão corporal pode beneficiar de isenção de 

culpa se apanhar em flagrante a esposa, mulher, ascendente, descendente ou 

sua irmã em uma "atitude equivocada." 

O artigo 188 do Código Otomano diz:  

 “Aquele que pegar sua esposa ou qualquer uma de suas mulheres ilegais com 

outro em estado de adultério "feio" e depois espanca, fere, ou mata um ou 

ambos estarão isentos de penalidade. E aquele que pega sua esposa ou uma de 

suas mulheres ilegais com outro em uma cama ilegal e ele bate, fere ou mata 

um ou ambos, serão dispensados.” 



Diversos códigos penais de países como Egito, Tunísia, Líbia, Kuwait, Síria, Líbano e Irã se 

apropriam de proteção legal para aqueles que cometem Crimes de Honra pela crença de 

uma motivação legítima por trás das ações.  

O que são “Crimes de Honra” 

Segundo a Human Rights Watch, Crimes de Honra são atos de vingança, geralmente morte, 

normalmente cometidos por membros da família do sexo masculino contra membros da 

família do sexo feminino, por atos que tenham trazido desonra para a família. Uma mulher 

pode ser alvo de (indivíduos dentro de) sua família por uma variedade de razões, incluindo: 

recusar-se a entrar em um casamento arranjado, ser vítima de agressão sexual, procurar um 

divórcio — mesmo de um marido abusivo — ou (alegadamente) cometer adultério. A mera 

percepção de que uma pessoa se comporta de uma maneira que "desonra" sua família é 

suficiente para desencadear um ataque à sua vida. 

Os crimes cometidos em nome da honra podem variar de abuso emocional, agressão física e 

confinamento a casos extremos de assassinato, em que a vítima é morta violentamente para 

restaurar a honra da família. Os perpetradores justificam suas ações com base em tradições 

culturais ou religiosas e noções de "códigos morais" ou "valores familiares", muitas vezes 

perpetuando a desigualdade de gênero profundamente enraizada em diferentes sociedades. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2012, estimou-se que cerca de 5.000 

assassinatos ocorrem a cada ano em todo o mundo em nome da “honra”. Estudos relataram 

que os métodos comumente usados em Crimes de Honra incluem estrangulamento, 

esfaqueamento, queimadura, queima de ácido, arremesso de pedras, ser enterrado vivo e 

forçar uma mulher a se jogar de uma janela ou forçá-la a tomar veneno. Às vezes, armas são 

usadas, como machados, armas de fogo e ferramentas afiadas, como facas e canivetes.  

Feminicídio & Misoginia 

Há pelo menos 2500 anos, ocorre uma submissão da mulher em detrimento do homem, em 

diversas sociedades. Diante disso, os Crimes de Honra contribuem para o crescimento do 

número de assassinatos de mulheres. Ademais, é relevante salientar o feminicídio como 

mecanização de perpetuação da idealização masculina, estando profundamente enraizada 

na sociedade, nos costumes e na cultura. 

Desta maneira, a própria Organização das Nações Unidas (ONU) destaca, ainda, que o 

problema pode ser maior, já que muitas vítimas acabam não sendo contabilizadas como 

casos de feminicídio. Segundo dados da mesma organização, cerca de 4 em 10 mulheres ou 



meninas foram assassinadas de forma dolosa em 2012. Ainda, as pesquisas apontam que 

assassinatos de mulheres e meninas relacionados ao gênero podem ter motivação 

relacionada a papéis estereotipados de gênero, discriminação e uma visão misógina que 

desvaloriza e menospreza as mulheres, derivada de fatores socioculturais, além da 

desigualdade entre mulheres e homens na sociedade.  

Como no ditado brasileiro em que diz “briga de marido e mulher, não se mete a colher”, na 

realidade o “não meter a colher” apenas cria um impasse em relação a medidas cabíveis 

para a proteção feminina. Tal ato acarreta a prática desta violência, isto porque, a sua 

infração é camuflada para esconder o feminicídio atrelado à misoginia dada pelos 

infratores, majoritariamente, em países do Norte da África e Oriente Médio. Estes são 

explicados como crimes premeditados por um membro da família para outro por considerar 

a conduta daquele parente imoral perante a comunidade ou a religião. Contudo, 

hodiernamente, mulheres jovens são o principal alvo de suas famílias e estão sendo 

assassinadas por motivos que inferem a “honra” familiar, provocando casos de mutilação 

genital feminina, que precedeu em tradições remotas a história humana e têm sido 

adaptadas em formato de Crimes de Honra, sendo aprovados por muitos clérigos. 

Ademais, normalmente, um pai, um irmão mais velhos, um tio ou primos com permissão de 

outros membros da família realizam o ato. Na maioria das vezes a motivação é dada pelo 

relacionamento antes do casamento, vítimas de abuso sexual, rejeição a um casamento 

arranjado, pedir o divórcio, comportamento inadequado e/ou vestuário inadequado. Desse 

modo, consoante as pesquisas da ONU foram relatadas no ano de 2021 que cerca de 45 mil 

mulheres e meninas em todo o mundo foram mortas por seus parceiros, dentre estes 

catastróficos índices estão os Crimes de Honra em que contabilizam 5.000 em nome da 

“honra” familiar. Outrossim, é válido pontuar que as principais regiões que possuem um 

alarmante número de casos integram nações como: Irã, Jordânia, Iraque, Líbano, 

Afeganistão, Índia, Nepal, entre outros.  

Segundo uma pesquisa da Academia de Polícia Iraniana, cerca de 45% dos homicídios 

cometidos em províncias, especialmente tradicionais do Oeste e do Sul, são considerados 

Crimes de Honra. Diante disso, ultrapassando os dados mostrados, o Irã foi palco de uma 

gama de vítimas dos Crimes de Honra, entre elas está a Rana, que foi decapitada com uma 

foice pelo seu marido, enquanto ela dormia em que ele a culpou por promiscuidade e 

desobediência a restrições religiosas e culturais. Assim, cinco dias após a adolescente 

desaparecer, a polícia a encontrou com o seu namorado e a devolveu para o pai. Após o 

assassinato, parentes organizaram um serviço fúnebre em nome do "honrado" pai, o que 



coloca em questão se a soberania cultural é superior aos direitos humanos. Ademais, 

iranianas e até mesmo sauditas têm em comum o fato de não serem consideradas dignas 

dos mesmos direitos que os homens, devido às interpretações políticas das leis derivadas da 

"sharia", a legislação tradicional islâmica, usada como pressuposto para a invisibilidade 

desse grupo. 

Além disso, a realização desses atos acontece frequentemente e significativamente em 

numerosas regiões do Oriente Médio e do Norte Africano, respondendo por quase metade 

de todos os assassinatos de honra. Alguns anos atrás, nos faz aludir aos acontecimentos em 

que no Iraque, uma jovem de 19 anos vítima de assassinato por "honra" foi apedrejada até a 

morte em uma praça pública por conversar com um soldado britânico. Na mesma época, 

uma menina turca de 16 anos foi enterrada viva por seu pai por conversar com meninos. Um 

tempo depois, uma menina paquistanesa chamada Shahida em Karachi foi baleada nas 

costas e morta pelos sogros vingativos de sua irmã desaparecida sob o pretexto de adultério. 

Isso aconteceu porque sua mãe se recusou a casá-la com outro filho daquela família, pois ela 

sentiu um jogo sujo no desaparecimento de sua filha mais velha.  

Portanto, nações têm lutado para solucionar tais problemas gerados a partir do crime de 

honra e convertidos em feminicídio. Por exemplo, o presidente do Irã, Rouhani, promoveu 

projetos visando proteger as mulheres da violência familiar pelo sistema de Justiça. 

Contudo, o projeto de lei se passou de uma utopia e já ultrapassa a marca de oito anos de 

idealização, classificada como pendente no Parlamento. Isso porque, políticos 

conservadores nas regiões do Norte da África e no Oriente Médio argumentam que tais leis 

são uma tentativa de imitar valores e metas ocidentais que contradizem os princípios 

religiosos pregados nessas regiões. Por conseguinte, a resposta ovacionada por muitos 

provocados pelo crime de honra é simples: casar as garotas o mais cedo possível como 

símbolo de mitigar o problema. 

 



Religião 

A religião está sendo utilizada como resposta aos numerosos seguidores que decidiram 

propagar e utilizar de sua filosofia como um meio para justificar os Crimes de Honra. Desse 

modo, várias civilizações sentiram que era apropriado empregar sua religião de modo a 

provar a honra e garantir que ela fosse protegida a todo custo. Isso significa que, a religião 

foi disseminada e tornou-se uma parte proeminente da vida.  

Diante disto, estudos realizados pela Universidade de Toronto comprovou que alguns 

membros do hinduísmo, islamismo, siksismo, judaísmo e cristianismo têm recorrido as 

suas religiões como justificativas para cometer Crimes de Honra. Por outro lado, há aqueles 

que defendem que os Crimes de Honra não possuem ligação definitiva com a religião, mas 

já eram praticados antes da existência de qualquer religião, isto é, de fonte cultural e 

histórica.  

Além disso, quando se trata de religiões diretamente ligadas a Crimes de Honra, muito se 

faz em relação ao Islã, tendo o Alcorão como fonte de acompanhamento. Portanto, é 

importante entender que os Crimes de Honra existiam antes que a fé islâmica se enraizasse, 

que era um valor cultural padrão antes que a fé fosse estabelecida e que é proibido no 

Alcorão. Visto sob esta ótica, o Alcorão – o livro sagrado do Islã – enfatiza explicitamente a 

igualdade de homens e mulheres diante de Allah (Deus). Em uma de suas passagens, pode-

se reconhecer a abolição da prática perdida por qualquer membro da religião (fonte: 3:19). 

No entanto, muitos acreditam que, embora os Crimes de Honra sejam declarados "anti-

islâmicos", a compreensão da religião por vários países muçulmanos e seus cidadãos torna 

isso uma questão interconectada, tornando-os perpetradores de Crimes de Honra 

contínuos, não importa o quanto essa retórica seja ofuscada. pela islamofobia e intolerância 

religiosa. Ainda, sob essa análise, é importante compreender que alimentar a narrativa de 

que os Crimes de Honra é culpa do Islã gera uma visão conturbada e islamofóbica, uma vez 

que grande parte desta ideia descarta os direitos humanos como um fator para a 

ocidentalização em massa e o imperialismo cultural. Outrossim, a justificativa para uma 

posição clara desta religião é o shariah — o conjunto de leis da fé, compreendida pelo 

Alcorão — condena o ato em termos inequívocos. 

Outrossim, outras religiões como o judaísmo obteve uma fase durante um período em que 

os Crimes de Honra eram tolerados, eram utilizados como mecanismo para guardar a honra 

das comunidades e tribos, além de ferramenta para controlar os membros da família. Ao 

ponto que no sikhismo — religião monoteísta criada pelo Guru Nanak — ocorreu casos de 



mulheres que foram martirizadas pelos seus esposos, porém conforme as instruções do 

Guru, mesmo para a defesa, um homem ou mulher sikh deve usar força mínima apenas 

como último recurso, quando todos os outros meios falharem. Na realidade, a Perda real de 

honra (patt) para um Sikh é esquecer a filosofia de seu criador. Em suma, é perceptível uma 

conturbação de muitas religiões quando a questão são os crimes pela honra. 

Portanto, tolerar o abuso ou difamação de membros da família de qualquer é intrigante para 

o debate deste comitê e necessário ao resolver as futuras problemáticas. Dessa maneira, 

como delegado, compreender e entender as matrizes religiosas será fundamental para 

diferir se os Crimes de Honra é de base religiosa ou cultural, e o que distigue este 

conhecimento, quer se trate de um pai islâmico matando suas filhas em um assassinato de 

honra, um judeu ultra-ortodoxo cuspindo em uma menina de oito anos de idade por 

ofender seus padrões culturais, ou um cristão fundamentalista chicoteando sua filha 

adolescente em obediência, a relação necessita ser de base humana e ética.  

 



 

Gráfico com os principais países que reportam casos de Crimes de Honra 

 

 

Tradição 

O patriarcalismo é fator fundamental quando o aspecto são Crimes de Honra atrelados ao 

controle da figura masculina sobre as mulheres. Desse modo, a história comprova que, as 

interpretações das leis e tradições construídas ao longo do tempo tornam-se notáveis pelas 

marcas deixadas nos códigos de leis, por exemplo dos assírios, dos códigos de Hamurabi até 

os versículos da Bíblia Cristã. Sob esta analogia, estes conjuntos que descrevem a história 

promove a violência contra as mulheres para a expressão da autonomia sexual. Assim, é 

iminente os acontecimentos que marcaram a disseminação do tradicionalismo influenciada 

pela dominação patriarcal, haja vista que durante o período medieval países Europeus 

permitem o assinato de mulheres em suas vilas em que se acreditava terem cometido 

adultério em termos de vingança. 

Neste panorama, reconhecer os ilógicos avanços permitem o entendimento ao se tratar de 

Crimes de Honra como um ato “compreensível” por algumas nações. Isso porque, o passado 

registra as marcas desde a Grécia Antiga, passando pela era moderna durante o controle de 

João Calvino sobre Genebra onde mulheres adúlteras foram afogadas no rio Ródano, até os 

dias hodiernos com os casos denunciados no Oriente Médio e ao Norte da África. Tal óbice, 

é justificada, por exemplo, ao longo dos motivos que contribuíram para a lei Italiana tratar 

os Crimes de Honra como tradição jurídica até 1980. Ainda, casos são observados em clãs 

nos mais diversos lugares, podendo alcançar o Omã ou até chegar à Líbia.  



Outrossim, é entendido os fatores causados pelo embargo histórico para que hoje, entre as 

5000 mulheres mortas por ano, 3000 morrerem somente no Oriente Médio (ONU/2019) 

onde as tradições ainda são fortemente aplicadas e justificadas pela moral, anulando os 

direitos como um ser humano e garantido a “honra” familiar, cultural e religiosa como a de 

principal primazia. Ademais, por um momento, deixando as tradições históricas de lado, 

faz-se necessário realçar os elementos advindo da tradição religiosa, como a Shar’ia — 

jurisprudência islâmica clássica — em que foi utilizada como ferramenta de estudos, sendo 

interpretadas por juristas e estudiosos religiosos, principalmente na formação do Islã, para 

compreender concepções específicas e constitutivas dos papéis de gênero na sociedade, 

normatizando os corpos e a sexualidade de homens e mulheres.  

Evidencia-se, portanto, que o relativismo cultural precoce resulta nas tradições por 

mulheres submissas. Além disso, está interpretação é associada pelo patriarcalismo em 

massa em que o tradicionalismo dos clãs locais ditam os destinos das mulheres, uma vez 

que a excisão de práticas ritualísticas que ferem o corpo da mulher como a mutilação genital 

pode ser considerada como a implementação da masculinidade tóxica. Em contraposição ao 

exposto, além da violência, humilhação e ações tidas como normais aos olhos da tradição, a 

imagem do ser masculino é vista como uma construção sobre a qual o recurso da violência 

empregada é uma atitude herdada. Isso se dá pelo conhecimento que o corpo feminino é o 

local para que o homem demonstre sua virilidade e o seu domínio. Logo, as práticas 

delituosas dadas pelos Crimes de Honra podem ser questionadas como um conjunto de 

“tradições” normalizadas, como sendo incrédula pela dominação patriarcal e deve ser 

discutida pela comunidade internacional para que em um futuro próximo seja erradicada.  

Legislação 

Os “Crimes de Honra” é uma terra sem lei? — Pode ser questionado, mas é explicado 

quando for introduzido os fatores, por não haver legislações tão efetivas para tratar dos 

crimes definidos como a proteção da honra corrobora a motivação do questionamento ao 

nível internacional. Em suma, grande parte dos assassinatos se enquadram nas categorias 

de homicídio ou homicídio culposo. Por outro lado, pode haver dos Crimes de Honra 

também serem feitos por uma multidão. Portanto, quando é realizado o ataque, torna-se 

difícil de encontrar um culpado e puni-lo.4 

Contudo, no cenário hodierno os crimes são reconhecidos de violência contra as mulheres 

no direito internacional dos direitos humanos porque violam os direitos das mulheres à vida 

e à segurança da pessoa. Os "Crimes de Honra" são um abuso extremo e brutal dos direitos 



humanos, violando o mais básico dos direitos humanos – o direito à vida – bem como todos 

os outros artigos da Convenção Internacional dos Direitos Humanos (1948), em que se 

entende por discriminação contra a mulher qualquer distinção, exclusão, uso de força, 

manipulação e poder contra o sexo feminino, o qual se enquadra os Crimes de Honra. 

Ademais, a ONU — assinada por meio de uma carta por 185 países, incluindo aqueles que 

permitem as práticas dos Crimes de Honra — promulgou por meio de uma resolução da 

Assembleia Geral das Nações Unidas um Conselho de Direitos Humanos responsável por 

promover o respeito universal pela proteção de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais para todos. Logo, podemos admitir que o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos é contra os Crimes de Honra e não está disposto a salvá-lo em nome dos "direitos 

culturais ou tradicionais". No entanto, a prática não gera um grande impacto, uma vez que 

ao final dos anos 90 os Crimes de Honra cresceram 60% em comparação a outras épocas da 

história, segundo a Abu-Lughod, 2011. Ainda, um marco reconhecido na legislação foi a 

aprovação, em 1979, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres (CEDAM), é frequentemente designada como a carta 

internacional dos direitos das mulheres. A CEDAM difere em vários aspectos dos 

instrumentos anteriores que também se baseiam no princípio da não-discriminação, cujo 

possui um papel importante ao reconhecer situações desiguais que são prolongadas a classe 

feminina. 

Ainda nessa lógica, nações têm introduzido legislações em suas normas jurídicas para punir 

e mitigar os “Crimes de Honra” em seus territórios. Tal como o Paquistão que, em sua 

atualização constitucional de 2004, introduziu uma série de alterações à legislação em 

vigor, de modo a incluir o crime de homicídio de honra a de tratar de questões acessórias. 

Ainda também, são notáveis países como a China e o Egito onde consolidaram legislações 

para a defesa dos direitos e interesses das mulheres. Isso é possível observar tanto na 

Constituição de 1954, seguida pela de 1982 do governo chinês, a qual a lei dá ao homem e a 

mulher direitos iguais, ao passo que no sistema de justiça criminal do Egito — visto que no 

Artigo 17 do código criminal egípcio permite a punição para os Crimes de Honra — 

salvaguarda as punições aos réus por cometerem o crime de honra.  Além disso, é 

reconhecido que na Síria existem medidas para cessar com os crimes, tal como o artigo 409 

do Código Penal Sírio em que oferece clemência nos casos de Crimes de Honra, 

estabelecendo uma pena máxima de três anos de prisão para um homem que mate a sua 

mulher ou parente próxima mulher, ou parente próxima e a sua companheira após as ter 

apanhado em ato de adultério. Todavia, a ACNUR — organização dedicada a salvar vidas, 

assegurar os direitos e garantir um futuro digno à população global — denunciou o 



crescimento de 300 casos de assassinatos por Crimes de Honra em comparação à última 

década. Não apenas ao exposto, compreendemos as estruturas legislativas ao tratar os 

Crimes de Honra como ineficientes em regiões do Oriente Médio e norte da África. Já que 

no Marrocos, por exemplo, se enquadra entre os estados que conferem leis para mitigar os 

Crimes de Honra como circunstâncias atenuantes às pessoas que cometem crimes contra a 

honra, mas a lei é mal escrita e aberta a várias interpretações.  

Alguns juízes consideram a questão da honra como circunstância atenuante, e outros não. 

Isso fica a critério dos juízes marroquinos, cujas decisões variam caso a caso. A lei trata dos 

crimes contra a honra da mesma forma que trata de todos os outros crimes no país, o que 

alude a outros sistemas parecidos nos países norte-africanos. Assim, além dos sistemas 

criminais destes países, outras organizações se manifestaram demonstrando as suas 

políticas para eliminar os Crimes de Honra e servir como exemplo para ser implementado 

em outras regiões, como a União Europeia, onde o parlamento apresentou declarações 

sobre a questão, o qual apelam a uma política de tolerância zero e estabelecem uma série de 

medidas e parcerias a adotar, como apelar aos Estados-Membros para tomarem medidas 

específicas nos domínios da prevenção, da ação penal e da proteção. Além de garantir que 

os crimes de "honra" sejam efetivamente investigados, processados e penalizados.  

Paralelamente ao discutido, o governo turco é outro caminho para discernir a respeito das 

legislações que protegem as vítimas e punir os agressores. Visto isso, várias mudanças 

foram feitas no Código Penal Turco nos últimos anos. Em fevereiro de 2005, cláusulas que 

antes eram usadas para reduzir as penas para os autores de crimes de "honra" foram 

removidas. Assim, duas cláusulas foram alteradas para tratar especificamente de 

assassinatos cometidos em nome da "honra", mas essas mudanças mais uma vez deixam 

brechas. O artigo 29, do código penal turco, é um caso clarificador em que permite a 

redução da pena em determinadas circunstâncias, afirma que ela não é aplicável aos 

assassinatos cometidos em nome da "honra"; no entanto, também diz especificamente que 

isso pode não ser verdade para todos os assassinatos de "honra" 

LGBTQIA+fobia 

A norma nas sociedades mais extremistas do Oriente Médio é condenar qualquer 

homossexualidade real ou percebida. Visto que, entre a maioria dos muçulmanos e 

minorias, como os cristãos coptas no Egito e os cristãos maronitas no Líbano. Por sua vez, 

em comunidades e grupos familiares, considera-se que a homossexualidade traz estigma 

para um indivíduo e toda a sua família, afetando todos os amigos e familiares. Vários países 

http://www.wwhr.org/images/CivilandPenalCodeReforms.pdf


do Oriente Médio são países islâmicos onde a homossexualidade é condenada. Contudo, 

estudiosos islâmicos contemporâneos consideram a homossexualidade pecaminosa e um 

desvio perverso das normas heterossexuais, embora diferentes seitas do Islã tenham 

respondido de maneira diferente ao "pecado" da homossexualidade. Porém, ainda a grande 

parte defende o uso da violência como resposta ao que eles consideram como “doença 

mental”. 

Diante do exposto, há uma idealização oposta em que os Crimes de Honra ocorrem pela 

falta de visibilidade sobre membros da comunidade LGBTQIAP+ serem assassinados por 

“violar” as leis religiosas e culturais de seu povo. Isso é verdade porque, como mulheres, 

homens gays e pessoas trans e não binárias, muitas vezes são vítimas esquecidas e não há 

nada que possam fazer para ajudar este grupo. Além disso, a discrepância nos dados 

confirma que os assassinatos são constantemente denunciados em áreas onde a intolerância 

religiosa é uma forte influência. Assim, as pesquisas interpretam o coletivismo cultural 

como uma associação com a aceitação da agressão se ela for usada em nome da chamada 

“honra”. Hoje, as percepções são esclarecidas pelo uso indevido de "honra" em uma cultura 

orientada para o coletivismo, na qual a homossexualidade, em particular, é considerada 

desonrosa. 

Ademais, regiões em destaque ao Oriente Médio e ao norte da África são palco para mais de 

90% das rejeições de pessoas pertencentes aos grupos LGBTQIAP+. Desse modo, casos de 

assassinatos instiga a revolta social pelos assassinatos LGBTQIAP+fóbicos, tal como a 

morte do Monfared, um iraniano de 20 anos, morto pela “honra” de seus familiares após 

descobrirem que ele era gay. De acordo com um grupo que defende os direitos LGBTQ no 

Oriente Médio, o Irã é um dos cerca de 11 países onde atos sexuais entre pessoas do mesmo 

sexo são puníveis com a morte, conforme a Associação Internacional de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Trans e Intersexuais, e um dos quase 70 países onde é criminalizado, consoante 

a Human Rights Watch. No Irã, as punições para a conduta homossexual variam de 31 a 100 

chibatadas até a morte, pessoas revogam que dá para ouvir os gritos e a humilhação sendo 

perpetuada nestes países, segundo a Human Rights Watch. 

Suas crenças, percepções de honra e tradições criaram um medo que os tornou impossíveis 

de discutir meu caso intelectualmente. Em 15 de julho de 2008, Ahmet foi baleado cinco 

vezes no corpo, descreve seu caso. A assinatura de Ahmet é considerada por muitos como o 

primeiro visto anti-LGBT relatado no país. O caso de Ahmed fez dele uma figura central na 

nascente movimento pelos direitos dos homossexuais no Oriente Médio e norte da África. 



Após o evento, houve vários incidentes sobre pessoas da comunidade de assinaturas, como 

Azad, uma mulher trans assinada por seus irmãos no Curdistão iraquiano. 

Por fim, como resultado, o Tribunal de Direitos Humanos da ONU condenou a resposta 

silenciosa das autoridades turcas e iraquianas a esses crimes, encontrando um padrão 

"completa passividade por parte das autoridades em tomar medidas para implementar 

obrigações de proteção das pessoas", diz especialista. "Há uma completa falha das 

autoridades administrativas e judiciais em realmente impedir que essa violência ocorra." Na 

realidade, esse número representa apenas uma fração da violência real, já que a maioria dos 

crimes não é denunciada. Uma coalizão de grupos de direitos humanos está trabalhando 

para classificar os assassinatos como "crimes de ódio" e luta para lutar não apenas pelos 

direitos das comunidades nessas áreas, mas pelos direitos humanos, apesar das tradições 

religiosas e culturais que veem a homossexualidade como moralmente errada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDOS DE CASOS 

Paquistão 

País cuja religião predominante é o Islamismo tendo 96,28% da população seguradora desta 

e 1,60% seguidora do Hinduísmo. No úlimto ano no Paquistão, cerca de 1000 mulheres 

perderam a vida por causa de Crimes de Honra inclusive com a utilização de eletrocutores 

como forma de tortura. Crimes de honra são classificados como ilegais no Paquistão e 

podem ter como consequência 7 anos de condenação para prisão ou até pena de morte. O 

caso de Karachi, cidade do Pakistani consiste de um casal adolescente que desejava 

casamento de livre arbítrio evidência a utilização de eletrocutres neste país como forma de 

assassinato de Crimes de Honra. O casal fugiu de suas respectivas casas indo para a 

mordomia de um familiar, porém foram denunciados da fuga e seus pais foram os buscar, e 

consequentemente foram mortos por estes mesmos. "No Paquistão, o amor é um pecado 

grave. Séculos se passaram, o mundo fez tanto progresso – homens chegaram até os céus. 

Mas nossos homens ainda seguem tradições e costumes da Idade das trevas", diz 

muçulmano que se esconde a três meses depois de ter recebido a notícia que sua noiva foi 

morta pela família após a descoberta da tentativa do casamento.  

Tahira Shahid Khan, professora da Universidade de Aga Khan no Paquistão, escreveu no 

livro "Chained to Custom" uma revisão dos Crimes de Honra que foi publicado em 1999 e 

destaca-se a seguinte frase: "As mulheres são consideradas a propriedade dos homens em 

sua família, independentemente de seu grupo de classe, étnica ou religiosa. O proprietário 

do imóvel tem o direito de decidir seu destino. O conceito de propriedade transformou as 

mulheres numa mercadoria que pode ser trocada, comprada e vendida." É nítido que no 

Paquistão a maior causa dos Crimes de Honra é a tentativa de casamento por livre arbítrio. 

Sendo ponto de preocupação também do governo paquistanês tal que em 2017 foi aprovada 

a “Lei de Casamento Hindu 2017”. Essa lei prevê o preenchimento do contrato Nikahnama e 

garante o direito do divórcio e de um segundo casamento.  No entanto, qualquer 

descontentamento à lei resultará em uma multa de mil rúpias.  

Todos, de qualquer religião que se casam no Paquistão devem seguir o ritual da Mesquita. 

Este ritual consiste no sermão do líder religioso, o aceite público e a assinatura do contrato 

de casamento em que o pai da noiva deve fazer uma oferta para o pai do noivo, sendo esta 

feita em dinheiro e o pai do noivo deve aceitá-la. O Nikahnama é como chama-se o contrato 

de casamento muçulmano.  



Caso Romina Ashrafi no Irã:  

Na província chamada de Gilan, localizada no Irã ocorreu em 2020 um dos casos mais 

polêmicos de Crimes de Honra. Mais especificamente na aldeia Sefidsangan, distrito de 

Haweiq, cidade de Talesh, província de Gilan no Irã. O assassinato da garota chamada 

Romina Asharafi circulou pelas mídias nacionais e internacionais com manchetes “um claro 

exemplo de violação de direitos humanos infantis” saindo de noticiarios locais. Romina 

Ashrafi era uma jovem que gostava de usar roupas diferentes, tirar fotos e se maquiar: vida 

característica da adolescência. 

Seu pai vivia dizendo que era muito cedo para ela se casar e ela deveria esperar. A garota 

não tinha telefone, e usava o celular dos pais para enviar mensagens para amigas e amigos, 

e aquele com quem tinha um relacionamento amoroso. O pai a assediava segundo a tia pois 

a prendia de ser livre. A jovem tinha 14 anos quando ocorreu o assassinato e estava há dois 

anos namorando com um rapaz Iraniano de 35 anos chamado de Bahman Khavari, com 

quem planejava se casar. A garota vivia rodeada de meninas que fugiram com seus 

pretendentes devido ao rigor de suas famílias perante à suas vidas e liberdade nos 

relacionamentos e resolveu seguir o mesmo caminho. Assim, fugiu para a casa de Bahman, 

onde ficou apenas um dia e logo em seguida foi para a casa da irmã de seu noivo, onde 

recebeu a informação que seu pai apoiava o casamento dos dois. Essa informação, porém, 

era apenas uma isca para a garota voltar para casa. Romina não voltou e lá mesmo 

organizaram uma cerimônia de casamento em que compraram até vestido de noivado para 

a menina, arrumaram uma mesa de casamento, deixando o ambiente propício para uma 

cerimônia verdadeira. No entanto, antes mesmo de iniciarem a cerimônia, seu pai chegou, 

com a polícia. A garota implorou para a polícia não a levar de volta para casa justamente 

pelo medo que tinha do pai, mas não teve efeito. O pai levou a menina para casa, e 24 horas 

depois estava morta. Foi morta pelo pai com uma foice enquanto dormia.  

Reza Ashrafi, o pai da garota foi condenado a 9 anos de prisão (Lakan, em Rasht). Foi 

condenado já no dia do crime. Nenhuma entrevista com o pai da garota foi publicada, mas a 

polícia declarou o motivo sendo “honra”.  

Os parentes de Romina Ashrafi, que chegaram em sua casa alguns minutos após o 

assassinato dizem que o Sr. Ashrafi pegou uma foice ensanguentada e uma parte do cabelo 

de Romina e disse: "Olhe para o meu ciúme por ter matado meu próprio filho." O irmão 

menor de Romina também estava em casa na hora e estava lavando roupa durante o 

momento do assassinato, e o pai bateu a porta na cara da criança para que ele não pudesse 



entrar no quarto da garota. Rana Dashti, a mãe da garota exigiu penalidades mais sérias 

para o marido e um pedido de separação pois ele tirou a filha de sua vida, e se preocupava 

com o futuro de seu filho.  

Há diversas versões da história sobre a fuga de Romina para a casa de Bahman. Seu tio 

conta que foi forçada a fugir pois ele a ameaçava de publicar no Instagram uma foto sua sem 

a burca, histórias de que seu pai incentivou o casamento para dissimular mais facilmente 

que concordava com o casamento e dispersa suspeitas, entre outras, mas a versão mais 

acreditada é que a garota realmente fugiu para a casa de Bahman por escolha própria.  

Mesmo Crimes de Honra serem legalizados segundo o código penal do Irã, juízes alegam 

que o pai merece “punições leves” visto que este caso trouxe maiores consequências.  

É importante para a compreensão deste caso pontuar que a idade legal para casamento no 

Irã é 13 anos, desde 2002 tendo em vista que antes a idade legal era 9 anos completos. Para 

os meninos, a idade mínima de casamento é 15 anos de idade. Além disso, o código civil 

Iraniano tem uma regulamentação particular sobre a liberdade de casamento feminina. O 

Artigo 1043 estabelece o seguinte: "o casamento de uma mulher virgem, mesmo depois de 

ter atingido a puberdade, ela requer a permissão de seu pai ou paterna Avô." Registros 

médicos mostram que Romina e Bahman não chegaram a fazer relações sexuais, o que faz 

com que a garota se encaixe nesta lei. Assim, o pai da garota justifica o crime como o motivo 

sendo “honra” já que o descumprimento dessa lei seria um motivo da humilhação e desonra 

para a família, então a escolha do pai foi matar a filha para não ter essa "desonra" na 

família.  

O Irã é o país com maior número de Crimes de Honra no mundo, e dentre todos os crimes 

que ocorrem no Irã, 20% são Crimes de Honra. Mesmo não estando dentro da legislação 

Islâmica, os Crimes de Honra são a forma pelos quais os Muculmanos, Hindus, e Sikhs 

encontraram de mostrar lealdade à sua legislação. E, por não serem proibidos por lei, a 

forma como autores e críticos dos Crimes de Honra, como jornais locais, veem que é ideal 

para contê-los, é através da educação principalmente com a temática de liberdade da 

mulher.  

A campanha #MeToo foi uma hashtag que teve início em Hollywood para combater o 

assédio e violência contra mulheres. Esta campanha teve um alcance global e fez com que 

em 2021 o Presidente Iraniano, Hassan Rouhani, trouxesse de volta o projeto de lei em prol 

dos direitos das mulheres no Irã e da diminuição da misoginia e feminicídio. O projeto 



declara que “qualquer ato que cause danos físico, emocional ou à dignidade” deverá receber 

penalização.  

 

 

 

Afeganistão 

Mais de 99% da população afegã é composta por povos islâmicos. Com a recente invasão do 

Talibã em 2021, as outras religiões foram gradualmente se refugiando deste país devido ao 

governo opressivo que o Talibã instaurou. Mesmo que não estejam legalizados os Crimes de 

Honra nem na legislação Afegã nem na lei Sharia, os Crimes de Honra são tradicionais em 

meio aos muçulamanos afegãos pois estes crimes foram agregados aos costumes locais 

durante a invasão do Talibã de 1996 até 2001. No entanto, os Crimes de Honra já ocorrem 

no Afeganistão desde os tempos medievais e tem grandes influências do Talibã desde então. 

É crucial que os senhores delegados entendam o histórico da invasão do Talibã no 

Afeganistão para que compreendam a evolução dos Crimes de Honra neste país, já que foi o 

Talibã que instalou esta prática como parte da cultura local.  

A invasão Russa ao Afeganistão antecedente á 1996 se deve à existência dos partidos 

comunista e islâmico. Em 15 de agosto de 2021, o Emirado Islâmico reivindicou o poder 

quando as tropas do Talibã invadiram o território do Afeganistão. Após a tentativa da União 

Soviética de ter um melhor desempenho na Guerra Fria implementando seu tipo de governo 



no Afeganistão, este país ofereceu assistência militar e econômica ao partido comunista no 

Afeganistão em 1979. Os Estados Unidos da América enviaram tropas para conter a 

propagação do comunismo, sendo aliado ao grupo islâmico que resultou no bombardeio da 

tropa comunista da Al Qaeda à embaixada dos EUA em várias cidades africanas. A 

constituição comunista foi abolida juntamente com o apoio da União Soviética, com o artigo 

1º sendo alterado para "Estado independente, unitário e islâmico". Em 1996, porém, o 

Talibã conseguiu retomar o poder até 2001, quando o Talibã foi retirado do poder e um 

governo islâmico provisório foi criado para possuir parte do território, ao lado do partido 

comunista. A volta do Talibã traz a preocupação com o surgimento da Al Qaeda, e quanto às 

violações de direitos humanos, são muitas. Ao abolir o direito das mulheres à frequência do 

ensino secundário, esta tropa viola os artigos 26.º e 17.º ao proibir o acesso das mulheres à 

educação e ao conhecimento. Além disso, são expressões culturais intimidadoras, o que 

viola o artigo número 27. Como resultado, o Talibã é reconhecido como grupo terrorista 

pela ONU. Desde a ocupação dessa tropa no Afeganistão, esse país se colocou na oitava 

posição entre os países com menos direitos humanos. 

Atualmente, dos Crimes de Honra no Afeganistão possuem a seguinte distribuição: 

 21% são cometidos por maridos 

 7% são cometidos por irmãos 

 4% são cometidos pelos pais  

Os crimes de Honra não são legalizados no Afeganistão, porém são aceitos em áreas rurais, 

tanto que apenas 25% destes crimes recebem algum nível de penalização. Como país 

signatário da Declaração Universal de Direitos Humanos, em 2009, o Afeganistão passou 

uma lei com objetivo de criminalizar abusos emocionais, físicos e mentais cometidos contra 

mulheres. Essa lei recebe nome de Lei de Eliminação da Violência contra a Mulher no 

Afeganistão, 

As leis do Paquistão e do Afeganistão têm pontos fortes, porém muito a aprimorar em 

relação à outra. No Paquistão, a questão do crime de honra foi abordada diretamente na 

legislação e deixou menos confusões para o leitor no momento de interpretar a lei. A 

penalidade também é claramente estabelecida e isso torna a implementação dessa lei mais 

viável. Por outro lado, no Afeganistão, a lei de eliminção da violencia contra contra 

mulheres trata-se da violência contra as mulheres em geral, e envolve indiretamente casos 

de Crimes de Honra, porém essa pauta ainda não foi discutida diretamente. A falta de 



rigidez quanto à punições com Crimes de Honras pode deixar os autores deste mais à 

vontade para cometê-lo. A lei afegã também não simplifica a jurisdição, o julgamento e 

análise das consequências, de tais casos; por causa da presença da Lei Sharia, essa 

legislação pode encontrar desafios similares aos quais a lei paquistanesa encontrou. Tais 

desafios passam pelo dilema do herdeiro da vítima do crime perdoarem o culpado ou 

aceitarem o dinheiro do autor do crime e não denunciarem-no. Esse desafio pode não se 

aplicar em todas as situações dos Crimes de Honra já que muitas vezes são os próprios pais 

que cometem o crime, porém pode-se aplicar caso o crime tenha sido cometido por outro 

familiar ou caso seja outro tipo de crime. Assim, essa lei não mitiga o caso dos Crimes de 

Honra diretamente e efetivamente.  

Analisando o outro lado, a lei afegã lida com os sobreviventes de tais crimes e aqueles sendo 

ameaçados. Esse aspecto é algo que a lei paquistanesa deve evoluir, assim, impede não 

apenas as tentativas de crime em nome da honra, mas todas as formas de violência. 

Arabia Saudita 

Os Crimes de Honra na Arábia Saudita destacam-se principalmente contra aqueles que têm 

relações homoafetivas, devido às leis vagas que regulamentam os direitos dessas pessoas. 

Contudo, as mulheres também são alvo de Crimes de Honra neste país. A utilização do 

Facebook na Arábia Saudita tem sido bastante questionada pois as moças jovens têm 

utilizado esta plataforma para se comunicar com pessoas do sexo oposto. “Na Arábia 

Saudita, vivemos mais uma vida virtual do que real. Conheço pessoas que estão envolvidas 

em romances online com pessoas que nunca conheceram na vida real.” Esta é a fala de uma 

moça de 27 anos cuja identidade não foi revelada, mas que está justificando a utilização do 

Facebook para relacionamentos. Há saudis que também estão usando essa plataforma para 

protestos sobre direitos LGBTQIAPN+ já que não é permitido nas ruas, e punições severas, 

incluindo penas de morte, são aplicadas para aqueles que prostestem e se identificam como 

homosexuais.  



 

Canadá 

Existem casos anedóticos de Crimes de Honra ocorrendo no Canadá, mas a extensão do 

problema é desconhecida. Tais incidentes frequentemente dizem respeito a certos grupos 

culturais onde alguns imigrantes no Canadá continuaram a praticar suas culturas nativas. É 

fundamental compreender a dinâmica do Crime de Honra, o risco para futuras vítimas e as 

características dos perpetradores à luz do surgimento de tais incidentes no Canadá. As 

seções a seguir listam supostas ocorrências no Canadá com base em reportagens da mídia, 

determinações de refugiados e procedimentos judiciais criminais documentados. Essas 

fontes afirmam que no Canadá, entre os anos de 1999 e 2009, pelo menos uma dúzia de 

assassinatos parecem ter sido cometidos em nome da "honra". 

Em junho de 2010, Kamikar Singh Dhillon admitiu ter matado sua nora Amandeep Kaur 

Dhillon em segundo grau. Amandeep, 22, morreu depois de ser esfaqueada mortalmente no 

porão de uma mercearia em Mississauga em 1º de janeiro de 2009. Na cena do crime, seu 

sogro também foi descoberto com facadas que ele disse terem sido causadas pela vítima. 

Mais tarde, descobriu-se que ele os havia autoinfligido e foi acusado de assassinato em 

primeiro grau. Ele foi condenado à prisão perpétua com um período de elegibilidade para 

liberdade condicional de 15 anos. Ele alegou que, ao deixar seu filho por outro homem, 

Amandeep desonrou sua família e ele tinha motivos para matá-la. 

 



Hasibullah Sadiqi, 23, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de libertação por 

25 anos em maio de 2009, depois de ser considerado culpado de duas acusações de 

assassinato em primeiro grau nas mortes de sua irmã Khatera Sadiqi, 20, e seu noivo Feroz 

Mangal, 23. Em 19 de setembro de 2006, as vítimas foram baleadas e mortas dentro de um 

carro estacionado em frente a um centro comercial de Ottawa. O assunto do pai, de quem 

Sadiqi estava afastada, surgiu durante a conversa do grupo depois que eles saíram para 

jantar e ver um filme com os amigos. Embora as famílias Sadiqi e Mangal tenham se 

originado no Afeganistão, as primeiras são tadjiques e as últimas são pashtuns. Hasibullah 

testemunhou no tribunal que queria que sua irmã tratasse o pai com mais respeito e ficou 

chateado quando ela não o fez. 

Jordânia 

Como já dito, em todo o globo anualmente são registrados aproximadamente 5.000 casos 

de crimes motivados por questões de honra, e dentre essa taxa excessiva, a posição da 

Jordânia causa estranheza, com cerca de 15 a 20 ocorrências por ano. Não se iluda, a 

realidade dessa situação é significativamente mais alarmante do que os dados apresentam, 

principalmente devido à maneira pela qual muitos desses delitos são perpetrados, valendo-

se de artifícios que simulam suicídios, acidentes e desaparecimentos. Tais crimes 

apresentam índices mais elevados contra o gênero feminino, e a maioria das acusações está 

relacionada a atividades sexuais ou condutas imorais, sendo importante destacar que 

muitas dessas vítimas jamais cometeram qualquer uma dessas acusações. 

Na sociedade jordaniana contemporânea, há uma compreensão difundida sobre o conceito 

de honra, que se revela presente nos casos de homicídios em virtude do chamado "Crime de 

Honra", onde estão intrinsecamente associados ao "sharaf” e ao "ird". O sharaf se refere à 

honra pessoal e familiar, estando intrinsecamente ligado à conduta moral, integridade e 

comportamento virtuoso de um indivíduo. Trata-se de uma questão de orgulho e prestígio, 

podendo ser afetado por ações consideradas desonrosas ou vergonhosas. Por outro lado, o 

'ird representa a honra coletiva da família ou comunidade, fundamentada na reputação e no 

status social da família, e preservada por meio do comportamento e da conduta de seus 

membros. A manutenção do 'ird' é considerada uma responsabilidade compartilhada por 

todos os membros da família ou grupo. Nesse sentido, nas comunidades tradicionais da 

Jordânia, há a crença de que quando alguém, especialmente mulheres, transgride o sharaf, 

a vergonha também recai sobre a família e a comunidade, e somente a morte do 

transgressor pode restaurar o 'ird. Entretanto, é notório ressaltar que o homicídio é 

tipificado como delito no ordenamento jurídico jordaniano. No entanto, é crucial 



compreender que tal enquadramento legal de forma alguma deve ser interpretado como 

uma salvaguarda para os óbitos resultantes dos denominados "Crimes de Honra". Isso se 

deve ao fato de que na mesma legislação há previsão de uma série de circunstâncias 

atenuantes que permitem a soltura do perpetrador em um prazo de até 6 meses, 

perpetuando a sua adulação como um herói perante a família e a comunidade. 

 Kifaya (1994) 

Em um dia ensolarado do verão no mês de maio do ano de 1994 em um subúrbio situado ao 

leste da capital jordaniana, Amã, é notificado o homicídio contra uma estudante de apenas 

16 anos, sendo o autor do crime seu próprio irmão. Ela havia sido vítima de um ato de 

violência sexual perpetrado por um dos seus irmãos, então, foi prontamente assassinada 

pelo outro irmão com o intuito de salvaguardar a reputação e a honra inabalável da família. 

O seu assassino teve uma sentença dura para a época, sendo condenado a 15 de prisão. 

 Ahlam (2020) 

Ahlam, uma mulher divorciada de 29 anos, foi cruelmente subjugada à morte por meio de 

repetidas agressões contundentes perpetradas com um tijolo por seu próprio progenitor e 

consanguíneos, em um episódio categorizado como "Crime de Honra". O registro 

audiovisual integral do referido incidente propagou-se exponencialmente nas plataformas 

cibernéticas. A vítima, contando aproximadamente com 30 anos de idade e tendo já 

dissolvido seu matrimônio, foi recentemente incorporada ao seio familiar após ter sido 

transferida para uma instituição correcional feminina, onde almejava proteção face a 

denúncias de violência doméstica. A inatividade manifestada pela genitora da vítima 

apresenta-se estupefaciente, visto que as imagens em questão sugerem que esta teria 

elaborado um recipiente contendo infusão de ervas para o cônjuge, o qual consumiu-a 

enquanto ostentava mãos imersas em sangue filial. 

Europa Ocidental 

Apesar da problemática deste comitê obter um foco nas regiões do Oriente Médio e o Norte 

da África, tal crime em “nome da honra” não se apresenta concentrado nesses territórios, 

visto que, como já citado anteriormente, não se trata de questões ligadas a pretextos 

religiosos e/ou doutrinários, mas sim de aspectos culturais históricos. Tendo isso em mente, 

nota-se que o continente europeu não estaria alheio a esses atos, nos países da Europa 

Ocidental, a maioria desses assassinatos ocorre em comunidades de imigrantes. Muitas 

mulheres imigrantes ou refugiadas na Europa sentem-se isoladas e marginalizadas pelas 



comunidades de acolhimento, em sua maioria não possuem o domínio do idioma do país 

anfitrião, tornando-se vulneráveis à violência e ao abuso, como se não bastasse, elas 

também possuem menos probabilidade de ter acesso a apoio legal e estatal por meio das 

denúncias ou de conhecer seus direitos, além de correrem o risco de serem deportadas por 

violar as leis de imigração. No geral, é difícil chegar a um número estritamente correto 

acerca do total de índices anuais referentes a esse tipo de ocorrência, visto que como 

ressaltado no livro “Multicultural Jurisprudence: Comparative Perspectives on the 

Cultural Defense”, em alguns casos de “Crimes de Honra” apresentados aos tribunais 

alemães, as acusações de homicídio foram reduzidas a homicídio involuntário, ou também 

muitos não são denunciados sendo postos como suicidio.  

Em 11 de novembro de 1999 na Alemanha, um homem curdo de 34 anos suicidou-se na 

frente da polícia após massacrar sete membros de uma família curda. A polícia disse que o 

motivo foi "honra prejudicada", já que a família se recusou a permitir que o assassino se 

casasse com sua filha de 19 anos como sua segunda esposa. O assassinato da família curda, 

infelizmente, é apenas mais um de dezenas de casos com a mesma justificativa no território 

alemão.  

 Hatun Sürücü (2005) 

Hatun "Aynur" Sürücü (também escrito Hatin Sürücü) nasceu em 17 de janeiro de 1982. Era 

uma mulher curda-turca que vivia na Alemanha, cuja família era originária de Erzurum, 

Turquia. Aos 16 anos, Sürücü foi mandada de volta para sua cidade natal por sua família, a 

qual foi forçada a se casar com um primo. Em 1999, ela deu à luz seu filho Can. No mesmo 

ano, em outubro, divorciou-se e fugiu da casa dos pais em Berlim, refugiando-se em um lar 

para mães adolescentes. Depois que ela começou a escola, ela se mudou para seu 

apartamento perto de Tempelhof, em Berlim, onde começou a namorar homens alemães. 

Para sua família, tal comportamento representava a maior vergonha - a prática de modos 

ocidentais “corruptos" -. No dia 07 de fevereiro do ano de 2005, Hatun deixou seu filho 

dormindo e saiu do seu apartamento para atender um telefonema de um familiar indo em 

direção a um ponto de ônibus perto da sua casa quando foi atingida por três tiros na cabeça 

sem chances de defesa.  Alguns dias depois, a polícia prendeu seus três irmãos, de 25, 24 e 

18 anos. O mais novo dos três supostamente se gabou do assassinato para sua namorada. 

Em 14 de setembro de 2005, o irmão mais novo, Ayhan Sürücü, confessou o assassinato de 

sua irmã. Quase um ano após, Ayhan foi condenado a nove anos e três meses de prisão e 

seus dois irmãos mais velhos foram absolvidos das acusações de conspiração para 

assassinar sua irmã, No entanto, em agosto de 2007, o Tribunal Federal Alemão revogou 



suas absolvições e pretende retomar o processo contra eles. A essa altura, porém, os irmãos 

já haviam se mudado para a Turquia, onde as autoridades iniciaram um processo criminal. 

Depois de cumprir sua sentença em 4 de julho de 2014, Ayhan Sürücü foi libertado da 

prisão e deportado da Alemanha para a Turquia. 

Dois pontos importantes a serem ressaltados referente a este caso é que: 

1. Tornou-se um padrão o assassino normalmente ser o irmão mais novo, 

em sua maioria ainda que não tenha atingido sua maioridade, pois 

muitos deles são escolhidos pelos seus familiares devido às sentenças 

“mais leves” que receberão caso o assassinato seja investigado, muitos 

desses meninos são reverenciados como “heróis honrados” por uma 

parte da comunidade, entretanto é importante notar que de certa 

forma, eles também são vítimas. 

2. Esse crime em específico, não repercutiu na época (como diversos 

outros com o mesmo intuito, o de "limpar a honra da família”), já que 

pouco se sabia referente a intenção como também não se imaginavam 

que tal ato tão específico de outras realidades viriam em forte onda em 

países europeus. Um outro exemplo disso foi o caso que aconteceu 

quatro anos antes, em 2001, quando o imigrante turco Mikdat Sacin 

assassinou sua filha de 18 anos, Funda Sacin, em um município no 

sudeste da Alemanha. Ela trabalhava como cabeleireira e era 

apaixonada por um jovem de 20 anos a muito tempo, entretanto o 

desejo do seu pai era que se casasse com seu primo de Ancara, na 

Turquia. Funda acabou discutindo com o seu pai e fugindo de casa, mas 

ele conseguiu entrar em contato com ela por meio do celular do 

namorado e a convenceu a voltar para casa com a justificativa de que 

deixaria ela casar-se com quem gostaria. Confiando na promessa, o pai 

a levou para um terreno, estrangulou-a com um cabo e a esfaqueou no 

estômago e no peito com uma faca. Após isso, Mikdat ligou para a sua 

esposa e confessou o crime, a mãe chamou a polícia, mas não obteve 

resultado imediato. Provavelmente ele teria fugido para a Turquia, pois 

mesmo com um mandado internacional, a polícia turca só o achou e o 

predeu oito anos após o assassinato da sua filha. 

 



 O caso de Londres 2017 

Assim como mencionado anteriormente, esses costumes que envolvem crimes contra a 

honra têm sido perpetuados por comunidades do Norte da África e do Oriente Médio que 

deixam seus países em busca de melhores condições de vida, porém não abandonam suas 

práticas misóginas ao migrarem para outras nações. Um exemplo trágico desse fenômeno é 

o caso da jovem Celine Dookhran, que, em plena juventude, foi sequestrada, estuprada e 

teve sua vida brutalmente interrompida pelo seu tio, devido ao seu relacionamento e planos 

de casamento com um muçulmano árabe. 

Durante o depoimento prestado à justiça britânica, os responsáveis por cometerem atos tão 

cruéis, como cobrir o rosto e a boca de Celine com fita adesiva, amarrar suas mãos com fios 

e seus pés com cordas, degolá-la e colocar seu corpo em um freezer em uma mansão em 

construção, justificaram essa barbárie como uma resposta à suposta transgressão da honra 

da família. A jovem havia desafiado as expectativas ao se envolver romanticamente e 

planejar seu casamento com um homem que não havia sido escolhido por sua família. No 

caso de Celine, sua trágica história ilustra os desafios enfrentados por indivíduos que 

buscam uma vida melhor em um novo contexto cultural. Infelizmente, ela foi vítima da 

persistência desses costumes baseados na honra, mesmo em cenários de migração. 

Turquia  

 Apesar da violência de honra ter sido reconhecida como um problema na Turquia desde a 

década de 1990, ainda há muito a ser feito para combatê-la. Nos últimos anos, tem seguido 

esforços para fortalecer a legislação e as políticas de proteção às vítimas, incluindo a 

introdução de medidas de proteção de testemunhas e a implementação de unidades de 

violência de gênero em delegacias de polícia. Os Crimes de Honra são considerados no 

Artigo 82 do Código Penal Turco como forma de homicídio doloso agravado, na mesma lei 

prevê também que tais crimes devem ser penalizados por prisão perpétua. Como já foi 

mencionado anteriormente, muitas vezes homens mais jovens são escolhidos para cometer 

Crimes de Honra, visando reduzir a duração das sentenças. No entanto, uma nova lei penal 

na Turquia determina que menores de idade que cometem esses crimes sejam julgados 

como adultos (Kremen, 2015).  

Essa mudança indica que a Turquia está avançando na luta contra os Crimes de Honra. Por 

outro lado, vem a tona a veracidade da eficácia constitucional por parte do Estado, visto que 

a problemática a cerca é “o que será considerado assassinato por honra”, ou seja, os casos 

são cotidianos mas são maquiados. De acordo com Canan Gullu, presidente da Associação 



Turca de Federações de Mulheres, “Leis foram feitas, mas não estão sendo aplicadas [...] as 

delegacias não funcionam como deveriam e não há abrigos suficientes para mulheres”. 

Umas das formas de esconder a intenção homicida na Turquia é por meio do chamados 

"suicídios de honra”. Os quais, as mulheres cometem suicídio sob a persuasão de seus 

familiares, a fim de se arrependerem de seus pecados e restaurarem sua honra na família. 

Vítimas desses suicídios experimentam brutalidade, pois precisam planejar suas próprias 

mortes. Por exemplo, um estudo de caso discutindo essa questão envolveu uma jovem 

chamada Derya que se comunicou com um menino contra a vontade de sua família. Por isso 

forçaram Delia a cometer suicídio pulando no rio Tigre, mas falhou, ela sobreviveu, para 

cumprir o desejo de sua família, ela tentou se enforcar, porém um tio salvou sua vida, no 

final, Derya cortou seu pulso com a faca de cozinha (Corbin, 2014).  

Alguns membros da comunidade curda na Turquia, veem a problemática como a única 

forma existente de restaurar a honra em suas famílias. Em um documentário turco 

chamado “Honor Killings: Turkey”, um homem entrevistado descreve como ele mesmo 

assassinou sua irmã, mencionando com indiferença como atirou nela e em seu amante com 

um rifle sem arrependimentos (maricopa.edu). Em muitos países da Região MENA, e 

principalmente o território turco, valoriza muito suas reputações já que influenciam a suas 

vidas, portanto aqueles que defendem a prática, porque consideram como uma tradição 

(argumento que reforça o que estamos tratando durante todo o guia: não é uma questão 

religiosa, e sim cultural). 

 Vildan Ince e Osman Celik (2021) 

Vildan Ince tinha 24 anos quando foi forçada por sua família a se casar com o seu primo na 

vila de Bayramozu, localizada na cidade turca central de Kirsehir, no entanto a jovem não 

queria o casamento e já obtinha um namorado, Osman Celik de 25 anos, então fugiu junto 

com ele. Durante dois meses sua família a procurou, mas não conseguiu encontrar até o ano 

novo quando descobriram que estava em Kaman, então a família da Vildan convidou ela e o 

namorado para celebrar o Réveillon em uma festa na aldeia, afirmando que teriam o 

objetivo de fazer as pazes.  

Chegando à comemoração, ela foi levada ao banheiro e massacrada, enquanto o seu 

namorado foi despido e molestado antes de ser esfaqueado até a morte, as vítimas foram 

postas em uma banheira para que o sangue não manchasse o chão. Seus corpos foram 

levados para uma cova e cobertos com terra, ficando desaparecidos durante o início da 

investigação policial que surgiu a partir de uma denúncia dos pais de Osman que não 



conseguiam falar com o filho. Após o interrogatório, os familiares da jovem confessaram o 

assassinato do casal e mostraram onde estava os corpos. Após isso, a polícia turca prendeu o 

pai, o irmão e o primo com quem Vildan Ince foi forçada a se casar, além de mais outros 

cinco parentes que estavam envolvidos no crime. 

 

 

As vítimas, Osman Celik e Vildan Ince, que foram assassinados em Kaman:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIDAS PASSADAS 

As visões acerca dos Crimes de Honra variam entre os países do Oriente Médio e Norte da 

África. Em alguns países, como o Iraque e o Iêmen, a prática é ilegal, mas ainda é comum 

em algumas áreas rurais. Em outros países, como o Irã e a Síria, a prática não é 

criminalizada e muitas vezes é tolerada pelas autoridades. No entanto, muitos grupos 

ativistas e organizações de direitos humanos nesses países estão trabalhando para 

conscientizar a população sobre os danos causados por crimes de honra e para mudar as leis 

que permitem ou toleram essa prática. Alguns países, como a Jordânia e o Líbano, também 

estão implementando leis mais rigorosas contra crimes de honra e aumentando as penas 

para os perpetradores. Em resumo, enquanto a prática de crimes de honra ainda é um 

problema em alguns países do Oriente Médio e Norte da África, há um movimento crescente 

de conscientização e mudança em muitos desses países. A partir do ano 2000 que a 

temática acerca das mortes justificadas como “Crimes de Honra” começara a serem 

pautadas nas reuniões da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), anteriormente era 

apenas um tópico na discussão acerca da situação das mulheres, tal fato também demonstra 

como as principais vítimas desses assassinatos, mulheres muçulmanas, são vistas no meio 

político-social do globo. A seguir, estão listadas algumas das resoluções da AGNU sobre o 

tema: 

 Resolução 54/113, adotada em 1999, que incluiu em sua agenda a questão da 

violência contra mulheres. 

 Resolução 55/66, adotada em 2000, que reconheceu a violência baseada em 

gênero como um obstáculo para o desenvolvimento sustentável e instou os 

Estados a tomarem medidas para eliminá-la. 

 Resolução 57/179, adotada em 2002, que reconheceu que os crimes de honra 

são uma forma de violência baseada em gênero e pediu aos Estados que 

adotassem medidas para prevenir e punir tais crimes. 

 Resolução 59/147, adotada em 2004, que reafirmou o compromisso dos 

Estados de combater a violência baseada em gênero, incluindo os crimes de 

honra, e instou a adoção de medidas para prevenir e punir esses crimes. 

 Resolução 61/143, adotada em 2006, que reiterou a necessidade de prevenir e 

combater a violência baseada em gênero, incluindo os crimes de honra, e 

pediu aos Estados que adotassem medidas para garantir a proteção e o acesso 

à justiça para as vítimas. 



 A Resolução de 2008, atendeu a necessidade de medidas legislativas, políticas 

e educacionais para prevenir e erradicar os crimes de honra e reafirmou o 

compromisso dos Estados de combater a violência baseada em gênero. 

 A Resolução de 2010, que pediu aos Estados que adotassem medidas para 

prevenir e erradicar os crimes de honra, incluindo a proteção e o acesso à 

justiça para as vítimas. 

 A Resolução de 2012, que atendeu a necessidade de intensificar os esforços 

para prevenir e erradicar a violência baseada em gênero, incluindo os crimes 

de honra, instou os Estados a adotarem medidas para garantir a proteção e o 

acesso à justiça para as vítimas. 

 A Resolução de 2014, que reiterou o compromisso dos Estados de prevenir e 

combater a violência baseada em gênero, incluindo os crimes de honra, pediu 

aos Estados que adotassem medidas para garantir a proteção e o acesso à 

justiça para as vítimas. 

 A Resolução de 2016, reafirmou o compromisso dos Estados de prevenir e 

erradicar a violência baseada em gênero, incluindo os crimes de honra, e 

pediu aos Estados que adotassem medidas para garantir a proteção e o acesso 

à justiça para as vítimas. 

 A Resolução de 2017, intitulada "Eliminação dos crimes de honra": nessa 

resolução, a Assembleia Geral reitera sua concessão dos crimes de honra e 

pede aos Estados que adotem medidas efetivas para prevenir, investigar e 

punir esses crimes, bem como para garantir a proteção e a assistência às 

vítimas. 

 

No geral, todas as resoluções apresentam o compromisso da comunidade internacional em 

combater os “Crimes de Honra” e a violência geral contra as mulheres.  

 

 A Convenção de Istambul 

Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e Combate à Violência contra as 

Mulheres e a Violência Doméstica, mais conhecida como Convenção de Istambul, o tratado 

estabelece que os Estados Partes devem tomar medidas para prevenir, investigar e punir 

esses crimes. Como também devem adotar medidas para proteger e apoiar vítimas, 

incluindo fornecer-lhes acesso a serviços de apoio e justiça, bem como medidas de proteção 

adequadas. Além disso, a Convenção de Istambul enfatiza a importância da educação e da 

conscientização para prevenir tais ações assassinas e outras formas de violência baseadas 



em gênero, obrigando as nações-membros a promoverem a igualdade de gênero e a 

mudança de atitudes e comportamentos que adotaram que contribuem para a violência 

contra as mulheres. O artigo 42 da Convenção de Istambul trata de "cultura, costumes, 

religião e tradição", e afirma que nenhuma dessas práticas pode justificar a violência contra 

as mulheres ou ser invocada para justificar a violação de direitos humanos. Embora a 

Convenção de Istambul seja um tratado do Conselho da Europa, ela tem sido reconhecida 

como um importante instrumento internacional para a proteção dos direitos das mulheres e 

prevenção da violência de gênero em todo o mundo. Vários países, incluindo alguns fora da 

Europa, ratificaram a obediência ou expressaram seu apoio aos seus princípios e objetivos. 

 

Protesto realizado em 14 de fevereiro, na Índia, pede o fim dos assassinatos pela honra no 

país 

 

 



QUESTÕES À PONDERAR 

1. Os Crimes de Honra são parte de diversas tradições, e por mais que não sejam 

estritamente proibidos ou até endossados por lei em alguns países, violam preceitos 

estabelecidos pela DUDH (Declaração Universal dos Direitos Humanos). Tendo isso em 

vista, qual a melhor forma de proteger as vítimas, sem interferir na soberania das 

nações? 

2. Qual papel as estruturas religiosas têm em implantar medidas para que haja uma maior 

compreensão a respeito dos Crimes de Honra?  

3. Existem países cuja lei não legaliza os Crimes de Honra. Porém, tais países podem 

receber imigrantes que possuem Crimes de Honra como tradição cultural. Dito isso, 

quais seriam as medidas cabíveis para governos que recebem imigrantes com tradições 

de Crimes de Honra estabelecerem? Até que ponto estes governos devem inter?  

4. Quais métricas educacionais devem ser usadas para diminuir os índices e conscientizar a 

sociedade sobre os Crimes de Honra? 

5. De que modo a divulgação e anúncio dos Crimes de Honra devem ser feitos na mídia 

para prevenir xenofobia e julgamentos negativos das culturas que o praticam? 

6. Quais devem ser os níveis de flexibilidade e os critérios para determinar um crime deste? 

7. Como estes crimes devem ser monitorados e rapidamente mitigados e controlados?  

8. Quais ações podem ser implementadas para proteger mulheres vítimas de Crimes de 

Honra? 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

Parabéns! Se chegou até o final deste guia é porque concluiu com sucesso a primeira etapa 

da sua pesquisa:) 

Agora que possuem a definição, significado, motivações e diversos estudos práticos dos 

Crimes de Honra, podem seguir com leitura mais aprofundada sobre os casos trazidos neste 

guia através de artigos, literatura da área, documentários, entre outras fontes de pesquisa 

para que o conteúdo seja bem sedimentado pelos senhores. É de extrema importância 

ressaltar que os Crimes de Honra possuem um viés cultural, porém não cabe à jurisdição 

desta casa julgar culturas e sim buscar proteção e acolhimento às vítimas destes crimes de 

acordo com o posicionamento de suas respectivas delegações. Finalmente, o debate não 

deve ser abordado de maneira xenofóbica, islamofóbica ou intolerante, mas sim de maneira 

diplomática a fim de encontrar as melhores soluções para os Crimes de Honra no Norte da 

África e no Oriente Médio. Desse modo, esperamos que os casos de Crimes de Honra que já 

ocorreram como o de Romina Ashafari devem servir de base para entender a composição 

destes crimes e criar as regulamentações mais realistas possíveis. A seção das Perguntas que 

uma Resolução Deve Responder contempla os principais pontos que devem ser mitigados 

para que uma regulamentação adequada seja confeccionada. 

Por fim, desejamos uma excelente pesquisa e maravilhosa simulação para os senhores! 

 

Obrigada,  

Mesas Diretoras do Conselho de Direito Humanos da DiploMUN Online 2023. 
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