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1 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE 

 

 1.1 Giulia Schettini - Diretora 

 

Sejam bem vindes ao 22º MINIONU! Meu nome é Giulia Schettini, estou no 6º 

período de Relações Internacionais na PUC Minas e sou a diretora do comitê ACNUR (2021), 

que irá tratar sobre as violências sofridas pela população LGBTI+ em uma perspectiva global 

e a problemática do refúgio. Essa é minha quarta participação no projeto, já tendo tido 

inclusive a oportunidade de participar enquanto delegada. Meu primeiro contato com o 

MINIONU, ainda no ensino médio, foi com o comitê UNODA (2020), debatendo sobre o 

Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Posteriormente, já como parte da equipe, 

fui voluntária de logística e, no último ano, integrei o comitê UNESCO (2020) como Diretora 

Assistente. No entanto, em razão do contexto pandêmico e considerando a temática sensível 

do comitê, que abordava a violência LGBTfóbica nas escolas, as discussões do comitê se 

deram através do MINIONU Plural. 

 A ideia para elaboração do ACNUR (2021) veio de uma percepção sobre uma 

problemática séria e não muito trabalhada nos âmbitos da academia ou debatida socialmente, 

a questão dos “Refugiados LGBTI+”. Sendo um tema tão invisibilizado, espero que possamos 

tirar bons aprendizados e reflexões para a transformação dessa realidade, além de avançarmos 

em debates de extrema importância e urgência. Tendo em vista tudo que vivi e tudo que 

desenvolvi no MINIONU, acredito que o projeto cria o ambiente perfeito para fazer isso! 

Espero que todos tenham uma experiência incrível e espero que todos tenhamos a 

oportunidade de sair com uma visão diferente da nossa realidade após as discussões!  

 

1.2 Ana Moraes – Diretora Assistente 

 

Meu nome é Ana Moraes, estou no 3° período de Relações Internacionais na PUC 

Minas e sou diretora assistente do comitê ACNUR (2021), que trará discussões sobre os 

refugiados LGBTI+. Essa é a primeira vez que estou participando do projeto na PUC, porém, 

no colégio onde me formei no ensino médio, realizávamos uma versão do projeto que seguia 

o mesmo modelo. Com isso, pude participar em quatro anos seguidos, três vezes como 

delegada e uma como diretora de comitê. Durante minha experiência com o projeto, tive a 

oportunidade de debater temas dos mais diversos, como "O Combate ao Terrorismo", 
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"Terrorismo Latente no Norte da África", "Racismo e Suas Consequências No Mundo 

Contemporâneo" e "Brexit: Saída do Reino Unido da União Europeia".  

O MINIONU é um projeto muito especial que agrega muito na vida de todos os 

participantes. Acredito que o tema do nosso comitê seja de muita relevância para o cenário 

mundial atual. O público LGBTI+ possui impasses em todos os países do mundo, desde o 

mais liberal até o mais radical. Creio que os debates acerca do refúgio da comunidade serão 

de extrema valia, tanto para os debatedores quanto para os espectadores. Como membro da 

mesa, posso garantir que vamos fazer de tudo para que todos tenham uma ótima experiência! 

 

1.3 Beatriz Iglesias – Diretora Assistente 

 

Olá delegades! Sejam muito bem vindes ao 22º MINIONU e ao comitê ACNUR 

(2021)! Meu nome é Beatriz Iglesias, estou no 5º período de Relações Internacionais na PUC 

Minas, sou diretora assistente do ACNUR (2021) e também participo, nesta edição, do 

MINIONU Plural. No ano de 2019, trabalhei no MINIONU como voluntária de mídias e 

comunicações, o que me ajudou a visualizar a magnitude e importância desse projeto para 

todos os seus participantes. À vista disso, busquei continuar trabalhando no MINIONU e 

fiquei muito realizada em saber que fui integrada a este comitê, que aborda um assunto tão 

importante e urgente para a comunidade LGBTQI+.  

Devido a esse tema, estou imensamente orgulhosa em fazer parte desta equipe, 

composta por mulheres incríveis, pois acredito que temos um papel importantíssimo de 

apresentar a relevância dos refugiados LGBTQI+ em nossa sociedade e comunidade. Assim 

espero que os senhores estejam dispostos e empolgados para debater esse assunto comigo, 

estou à disposição para responder quaisquer dúvidas que por ventura surgirem e disposta a 

contribuir para que a experiência de vocês seja fantástica. Bons estudos e nos vemos em 

outubro! 

 

 

2 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

De acordo com dados da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Transexuais e Intersexo (ILGA) em relatório de 2020, 67 países criminalizam a 

homossexualidade, sendo a pena capital a forma de punição escolhida para essas práticas em 6 

deles (ILGA, 2020). Essa realidade, assim como outros contextos marcados pela 
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discriminação e desamparo de pessoas LGBTI+
1
, acaba por fazer com que esses indivíduos 

busquem asilo em países com visões mais progressistas no que se refere ao tratamento 

recebido por esse grupo, ou seja, que garantem proteções contra a discriminação e direitos 

civis como casamento e adoção. Essas solicitações de asilo, que têm como justificativa o 

temor de perseguição com base na orientação e identidade e expressão de gênero, são 

reconhecidas pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) 

enquanto cabíveis ao status de refugiado segundo a Convenção das Nações Unidas relativa ao 

Estatuto dos Refugiados de 1951 (ACNUR, 2008). 

No entanto, apesar da atual diretriz de atuação, são somente 40 os Estados que 

reconhecem essas solicitações (ACNUR, [20--]). Além disso, são apontados diversos 

problemas nesse processo de reconhecimento dos pedidos, como por exemplo a 

estereotipização desses indivíduos para aprovação do status de refugiado, uma vez que estes 

refugiados passam por avaliações para determinar se fazem parte ou não do grupo perseguido. 

Outra prática negativa observada é a afirmação, por parte de instituições governamentais que 

lidam com solicitações de refúgio, da possibilidade de discrição como justificativa para 

recusar os pedidos de concessão do status de refugiado. Tal prática se baseia na deportação 

alegando que os indivíduos LGBTI+ poderiam esconder sua orientação, identidade e 

expressão de gênero - conceitos que serão demarcados na proxima seção - em seu país de 

origem, de modo a não correr riscos de discriminação e perseguição (JANSEN; 

SPIJKERBOER, 2017; ILGA EUROPE, 2014). 

Dessa forma, tem-se uma problemática recente, que urge uma discussão aprofundada 

em razão de suas mais diversas nuances, abordando a realidade de pessoas LGBTI+ no 

mundo, baseado no entendimento desses fluxos migratórios, procedimentos de 

reconhecimento de refúgio e problemas de jurisdição interna dos Estados sobre o 

reconhecimento e aprovação desses pedidos de asilo. Assim, cabe aos Estados-membros deste 

comitê, assim como Organizações Internacionais, não-governamentais e outros membros da 

sociedade civil, a deliberação sobre a questão a fim de elaborar propostas e ações para 

minimizar tal problemática, garantindo assim a proteção de indivíduos LGBTI+ e garantia de 

adesão dos Estados às diretrizes de atuação do ACNUR. 

 

                                                
1
 A sigla LGBTI+ significa Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Travestis, Transgêneros e Intersexo. Apesar 

de existirem uma grande variedade de leituras sobre as siglas que remetem ao grupo em questão, a escolha da 

sigla em seu formato LGBTI contempla o uso observado por instituições internacionais de grande relevância, 

como a ILGA e o ACNUR.  
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2.1 A hierarquização social baseada em gênero e sexualidade: conceitos fundamentais  

 

Para discutir sobre a violência e discriminação enfrentadas pela população LGBTI+, é 

fundamental trazer conceitos sobre a questão do gênero e sexualidade na sociedade 

contemporânea, como a diferenciação entre o sexo biológico e o gênero. Tal introdução 

conceitual é necessária para a demonstração de como as relações sociais se estruturam tendo o 

gênero como um de seus fatores determinantes, constituindo também a formação de estruturas 

hierárquicas e, consequentemente, sendo decisiva para a forma como indivíduos LGBTI+ são 

percebidos na sociedade.  

Jaqueline Jesus (2012) aponta que é feita uma diferenciação entre meninos e meninas, 

considerando genitais e cromossomos, no momento do nascimento, que determina os 

comportamentos, práticas e expressões desses indivíduos. Essa distinção comportamental, que 

implica em entendimentos como, por exemplo, que meninos usam azul e meninas usam rosa, 

tem como base o sexo biológico (JESUS, 2012). Esse juízo atribui então um certo grau de 

essencialidade sobre o gênero, que implica uma compulsoriedade derivada de aspectos 

biológicos. Essa compulsoriedade seria, por exemplo, a percepção de que mulheres são 

naturalmente frágeis ou naturalmente maternas enquanto homens seriam fortes e viris, não 

lhes cabendo sensibilidade (MELLO, 2012). Desse modo, essas convenções são naturalizadas 

e, portanto, estruturantes, mas, na verdade, seriam derivadas da socialização dos indivíduos, 

ou seja, da forma como eles aprenderam que devem expressar seu gênero com base em 

normas sociais já existentes antes do seu nascimento (JESUS, 2012). Assim, é introduzida a 

noção do gênero enquanto construção social, que seria o entendimento de que esses 

comportamentos que são tidos como mais adequados seriam oriundos de uma atribuição de 

papéis sociais de acordo com as diferenças entre os sexos biológicos (SCOTT, 1989). 

Dessa forma, agir em concordância aos papéis sociais atribuídos ao seu sexo biológico 

independe do órgão genital e cromossomos dos indivíduos, sendo essa expressão de gênero 

fruto da identidade e subjetividade dos indivíduos (JESUS, 2012). Essa concepção de gênero 

enquanto construção social o entende ainda em seu aspecto cultural, sendo esses papéis e 

demais convenções baseadas em elementos históricos e relacionais, de modo que ele pode ser 

percebido como performatividade, segundo conceito de Judith Butler abordado por Mello 

(2012). Essa compreensão do gênero enquanto performatividade se estrutura sobre a 

consideração de que o corpo, sendo ele por si só não reativo às relações sociais, carregaria 

uma identidade (MELLO, 2012). Tais considerações, tanto sobre a performatividade do 

gênero quanto a não conformidade aos papéis sociais, colocam em voga o conceito de 
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identidade de gênero, sendo esta classificada como o gênero com o qual a pessoa se identifica 

independentemente do seu sexo biológico. Assim, tem-se a diferenciação entre cisgênero e 

transgênero, sendo o primeiro um rótulo para as pessoas que se identificam com o gênero que 

lhes fora atribuído no momento do nascimento e o segundo àquelas que não se identificam, 

sendo elas as pessoas transgêneros, travestis e/ou transexuais (JESUS, 2012).  

Essa expectativa sobre a forma de existir e agir, atravessada pelo binarismo de homem 

e mulher e os papéis sociais derivados dessa relação, não se limita somente ao gênero dos 

indivíduos. Sendo o gênero um elemento determinante e estruturante da sociedade, como já 

foi tratado, ele se estende também à forma como esses indivíduos se relacionam com outras 

pessoas. Com isso, tem-se a noção de heteronormatividade, sendo este o entendimento de que 

a heterossexualidade, ou seja, relação entre homem e mulher, é o padrão de normalidade dessa 

sociedade e o que foge disso acaba por ser uma anomalia social ou até mesmo uma patologia 

(MELLO, 2012). 

A não conformidade a esses papéis sociais, ou seja, agir de forma dissonante ao que é 

esperado do seu gênero, incluindo no que tange à sexualidade, é um elemento central na 

experiência de pessoas LGBTI+. O preconceito e a violência contra esses indivíduos e suas 

vivências se manifestam das mais variadas formas, tendo inclusive em alguns casos o Estado 

como um de seus perpetradores, e se sustentam nessas expectativas sobre gênero frente à 

percepção de certas práticas como naturais. Assim, essas relações sociais têm como 

consequência a marginalização desses indivíduos que apresentam sexualidades e identidades 

desviantes dessas normas (UNHCR, 2010). 

 

2.2 A discriminação, a violência e a perseguição à população LGBTI+ no mundo 

 

Na conjuntura supracitada, percebe-se que pessoas LGBTI+ estão sujeitas à 

discriminação em função de suas subjetividades e conflitos com "etiquetas sociais" 

(normatividade) derivadas do binarismo de gênero, de modo que tais preconceitos se 

sustentam em relações de poder intrínsecas à estrutura social vigente (UNHCR, 2010). Com 

essa realidade, esses indivíduos enfrentam as mais variadas formas de violência e perseguição 

na sociedade, sendo elas observadas em todas as regiões do mundo. Essas violências se 

manifestam através de torturas, assédio físico e moral, sequestros, assassinatos e abuso sexual, 

sendo o último observado nas práticas de estupro corretivo sofrido, principalmente, por 

mulheres lésbicas (FREE AND EQUAL, 2018). 
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Segundo relatório apresentado à Assembleia Geral das Nações Unidas, essas 

violências baseadas na orientação sexual, identidade e expressão de gênero, sejam elas verbais 

ou físicas, se dão nos mais diversos âmbitos, se estendendo tanto à vida pública quanto à 

privada, e assolando pessoas LGBTI+ nas mais diversas áreas de vida social, como na 

educação, trabalho, saúde, habitação, dentre outros. Tal relatório considera ainda as 

interseccionalidades
2
 dessa opressão, considerando também pessoas que fazem parte, 

simultaneamente, de outras minorias ou grupos invisibilizados e marginalizados, e acabam 

por se encontrar em situações ainda mais graves de vulnerabilidade. Um exemplo de tal 

interseccionalidade abordado pelo relatório é a realidade dos refugiados LGBTI+, 

considerando que, para escapar de realidades de discriminação em seus países de origem, 

acabam por se verem em situações de grandes riscos durante o processo de busca por asilo e, 

em alguns casos, dependerem de tentativas de discrição sobre a sua sexualidade e identidade 

de gênero como forma de sobreviver. Como aponta o redator, especialista no tema, tal ato 

colocaria ainda maiores obstáculos na concessão de auxílio a esses indivíduos (ONU, 2019).  

Em uma perspectiva global, instituições como a ILGA oferecem dados para uma 

análise mundial sobre os Estados e a comunidade LGBTI+. Tal análise perpassa a legislação 

nos países no que se refere a garantia de direitos e proteção dessa população, oferecendo um 

entendimento de que, em alguns contextos, o Estado é negligente ou ele mesmo patrocinador 

da perseguição contra tal minoria. Desse modo, o relatório apresenta um embasamento 

fundamental para um enquadramento geral das motivações de refúgio e exame de fluxos 

migratórios (ILGA, 2020).  

Segundo a organização, dos 67 países que criminalizam práticas homoafetivas, 6 deles 

ainda utilizam a pena de morte como punição para tal. Essa prática de punição vai contra os 

padrões de provisão da ONU no que se refere a aplicabilidade da pena capital e é considerada 

uma violação aos Direitos Humanos (ILGA, 2020; ILGA EUROPE, 2014). Tais padrões 

citados postulam que a execução seria válida exclusivamente em crimes de natureza de 

extrema gravidade, envolvendo assassinatos. Porém, parte dos Estados que criminalizam a 

homossexualidade, e todos aqueles que a punem com a pena de morte, baseiam-se na Lei de 

Sharia, um conjunto de leis islâmicas que determinam conduta moral e individual, de modo 

                                                
2
 A interseccionalidade pode ser compreendida como a proposta de consideração de diferentes elementos ou 

fontes de identidade enquanto estruturantes da experiência do indivíduo, levando em conta, portanto, aspectos 

raciais, de etnia, de gênero, classe e sexualidade entre outros. Esse entendimento se baseia na ideia de que, em 

razão desses diferentes aspectos e tendo em vista a forma como a sociedade se movimenta em relação a cada um 

deles, como por exemplo o machismo e o racismo, haveria variadas formas de opressão que se conjugam para 

determinar a vivência dos indivíduos, de modo que é necessário considerar as diversas nuances das opressões 

enfrentadas na sociedade contemporânea (HIRATA, 2014).  
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que, a partir de interpretações subjetivas sobre a natureza da ofensa dessas práticas, 

determinam a forma de punição mais adequada, que varia de país para país. É apontado em 

diversos estudos que a Lei de Sharia teria passado a ser aplicada de forma mais radicalizada, 

com a interpretação literal do Corão, sob influência dos valores europeus ocidentais impostos 

durante a colonização, impactando a forma como a tradição muçulmana tratava a 

homossexualidade, de modo que são frequentes os casos em que as legislações de 

criminalização de práticas homoafetivas datem do período colonial. Ademais, essa aplicação 

da pena de morte contra práticas homossexuais foi condenada pelo Conselho de Direitos 

Humanos da organização em resolução de 2017, que contou com votos contrários de países 

como Arábia Saudita e Catar (ILGA, 2020).  

No entanto, o patrocínio à violência baseada em orientação sexual e identidade de 

gênero se materializa não sob a forma de ameaça a vida e restrição de liberdades civis com o 

aprisionamento, mas também, por exemplo, nas restrições a liberdade de expressão, como é o 

caso de 42 Estados membros das Nações Unidas, e falta de proteção explícita e formal contra 

a discriminação e o discurso de ódio. Essa negligência sobre a proteção de pessoas LGBTI+ é 

observada na maioria dos Estados da sociedade internacional
3
, considerando que seriam 

apenas 57 os Estados membros que oferecem ampla proteção contra a discriminação 

homofóbica e transfóbica. No que se refere à legislação voltada à ampla proteção de pessoas 

LGBTI+ no âmbito da constituição nacional, o número é ainda mais reduzido, sendo somente 

11 os Estados membros que garantem essas prescrições (ILGA, 2020). Além disso, é 

verificada também uma falta de dados sobre a realidade desses indivíduos, uma vez que 

muitos Estados não oferecem estatísticas oficiais sobre índices de discriminação, sendo essas 

informações muitas vezes supridas por ONGs ou outras entidades, como por exemplo o 

trabalho realizado pela ILGA (FREE AND EQUAL, 2018). 

 Desse modo, tendo em vista tudo que foi colocado, tem-se uma conjuntura 

internacional em que muitos Estados não podem, ou não têm interesse, em garantir a proteção 

de pessoas LGBTI+. A situação é significativamente mais grave no caso dos Estados que se 

utilizam de prerrogativas tradicionais para criminalizar e até executar esses indivíduos, indo 

contra os direitos humanos e diversas resoluções da sociedade internacional. Assim, 

considerando os perigos contra a vida e a liberdade enfrentados por tal grupo única e 

exclusivamente com base em orientação sexual e identidade de gênero, além do patrocínio de 

alguns Estados em relação a práticas discriminatórias e o desamparo desses indivíduos em 

                                                
3
 A Sociedade Internacional compreende a noção de que os Estados compartilham um sistema de normas e 

valores que influenciam a maneira como se comportam na política internacional (WIGHT, 2006).  
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relação a violência que sofrem, é possível conceber que tal quadro constitui um cenário de 

perseguição (UNHCR, 2008; ILGA EUROPE, 2014). 

 

2.3 Diretrizes do Direito Internacional para o refúgio: conceito e proteção dos Estados 

 

A assinatura da Convenção das Nações Unidas para o Estatuto dos Refugiados em 

1951, adotada na Conferência das Nações Unidas de Plenipotenciários sobre o Estatuto dos 

Refugiados e Apátridas, determinou refugiado enquanto qualquer indivíduo 

 

[...] que, em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 

1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo 

social ou opiniões políticas, encontra-se fora do país de sua nacionalidade e que não 

pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, 

se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência 

habitual em consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido 

temor, não quer voltar a ele. (CONVENÇÃO, 1951, p. 2). 

 

Tal definição, apesar de limitada no que se refere à delimitação temporal aplicada, 

uma vez que apenas enquadrava pessoas como refugiados frente aos acontecimentos que se 

deram anteriormente à Convenção, foi um marco do Direito Internacional, institucionalizando 

tal categoria, ressaltando a responsabilidade internacional de proteção dos mesmos e 

oferecendo ainda as diretrizes para tal proteção. A ampliação dessa definição, assim como da 

demarcação temporal especificada, se deu a partir do Protocolo relativo ao Estatuto dos 

Refugiados de 1967, que acentua também a necessidade de deliberação e ação conjunta da 

sociedade internacional sobre a temática (FRANÇA, 2017).  

Através desses tratados, foi assegurado o direito de que um indivíduo que se encontre 

em uma situação de violação de direitos humanos ou que, por qualquer motivo, caso necessite 

e consiga comprovar um temor bem fundado de perseguição, precise fugir de seu país de 

origem, seja resguardado e se refugie em um outro Estado (CONVENÇÃO, [20--]). Ademais, 

a cooperação, citada anteriormente, é percebida como fundamental para a regulação de fluxos 

migratórios frente à necessidade de normas coesas e universais para atuação, uma vez que se 

trata de um fenômeno internacional. Assim, tem-se o trabalho do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) como um órgão fundamental para a delimitação 

dessas normas e amparo à cooperação sobre a problemática (JUBILUT, 2017). 

Nesse sentido, o ACNUR ofereceu as diretrizes de atuação no que tange a categoria de 

refúgio, considerando as responsabilidades da sociedade internacional em garantir a proteção 

desses indivíduos. Com o passar do tempo, os grupos protegidos e as realidades de 
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perseguição contempladas pelo conceito de refugiados e que são resguardados pela atuação do 

ACNUR foram sendo ampliados, levando em consideração pautas minoritárias em voga na 

sociedade contemporânea, como a questão LGBTI+, desde 2002 (FRANÇA, 2017).  

Segundo o ACNUR, indivíduos LGBTI+, em razão da não conformidade às normas e 

papéis de gênero e sexualidade, estão sujeitos às mais diversas formas de exclusão, 

discriminação e violência. Essa perseguição, que é em muitos casos patrocinada ou 

propositalmente negligenciada pelos Estados, principalmente sob a forma da criminalização 

de práticas homossexuais ou não punição de crimes de ódio contra esses grupos, configura 

tais indivíduos como sujeitos da categoria de refugiados segundo a Convenção de 1951 

(UNHCR, 2008). Assim, pessoas LGBTI+ seriam passíveis de aprovação do caráter de 

refúgio e proteção internacional frente ao temor de perseguição baseada em orientação sexual 

e identidade de gênero, uma vez fundamentada e comprovada, segundo o ACNUR (UNHCR, 

2010). 

No entanto, o reconhecimento dessas solicitações de refúgio, apesar da demarcação 

oferecida pelo ACNUR e acordada pelos Estados por meio de assinatura e ratificação de 

tratados internacionais, se dão, na maioria dos casos, de acordo com os sistemas jurídicos 

domésticos. Dessa forma, eles teriam a prerrogativa de determinar a validade desses pedidos e 

aprová-los através do seu respectivo procedimento administrativo de Determinação do Status 

de Refugiado e análise individual de informações sobre o país de origem. No entanto, existe 

também o princípio da não-devolução como forma de tentar garantir a proteção dessas 

pessoas que se refugiam. Esse princípio constitui uma recomendação por parte do ACNUR de 

que os Estados não deportem essas pessoas em situação de vulnerabilidade e perseguição aos 

seus países de origem ou outros territórios em que correriam risco de vida e restrição de 

liberdade (ACNUR, 2017). 

Ademais, para os processos de reconhecimento de refúgio, que se dão conforme a 

estrutura jurídica e administrativa dos Estados, tem-se a necessidade de que haja 

embasamento formal para que tais pedidos sejam considerados e aceitos. Tal embasamento 

seria, por exemplo, comprovado por meio de documentações e informações sobre o país de 

origem desse solicitante, permitindo que seja realizada uma avaliação se haveria de fato esse 

perigo e dando justificação para o temor de perseguição. Essas informações são 

proporcionadas por organizações internacionais, como o próprio ACNUR, e organizações não 

governamentais de grande relevância, como a ILGA. No entanto, é de reconhecimento do 

próprio Alto Comissariado que seria potencialmente recorrente a existência de uma falta de 

informações sobre a realidade de pessoas LGBTI+ em alguns países. Isso se daria devido ao 
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fato de que há não apenas um grande tabu por trás desse tema, mas também perseguição 

contra ativistas de direitos humanos, impedindo um monitoramento adequado da 

discriminação e violência sofrida por esses indivíduos. Tal falta de informação, segundo as 

diretrizes de atuação do ACNUR, não deve ser justificativa para rejeição de pedidos de asilo 

(ILGA EUROPE, 2014; JANSEN, SPIJKERBOER, 2011). 

 

2.4 Os Refugiados LGBTI+ no âmbito internacional 

 

Como já foi discutido anteriormente, a proteção a pessoas LGBTI+ em situação de 

refúgio, em tese, já é amparada pela atual diretriz de atuação de agências internacionais, que 

foi definida em 2012 (FRANÇA, 2017). No entanto, conforme citado, somente 40 países 

reconhecem as solicitações de refúgio que têm como base a perseguição baseada na 

orientação sexual e identidade e expressão de gênero. Tal conjuntura explicita uma realidade 

na qual mesmo os Estados signatários dos principais protocolos e convenções para refugiados 

e sobre os direitos humanos, ou seja, Estados que concordaram com as definições e 

regulamentos sobre a responsabilidade internacional de proteção desses indivíduos, não 

aderem a tais prescrições de atuação em um nível doméstico (ACNUR, [20--]).  

Além da problemática de que poucos países de fato reconhecem essas solicitações, há 

ainda a complicação de que alguns desses países que apresentam regras para aprovação dos 

pedidos possuem processos de avaliação e análise errôneos e até abusivos. Outrossim, haveria 

também da parte de alguns Estados um requisito de que a pessoa LGBTI+ solicitante de asilo 

tenha, individual e diretamente, sido vítima da perseguição estatal ou ameaçada. Tal critério 

dificulta o amparo a esses indivíduos, uma vez que a própria existência de legislações 

criminalizantes já configuram, segundo organizações como a ILGA, uma forma de 

perseguição contra a comunidade LGBTI+. Ademais, em um contexto em que o próprio 

Estado já possui mecanismos de aplicação dessa legislação contra a vida e liberdade dessas 

pessoas, haveria um estímulo ou permissividade para que membros da sociedade civil 

cometam violências contra tal grupo sem acarretar punições (ILGA EUROPE, 2014). 

Estados como a Holanda e a Itália são alguns dos que reconhecem os pedidos de 

refúgio baseado em temor bem fundado em relação à orientação sexual e identidade de gênero 

e apresentam boas políticas nesse sentido. Ambos os países não se baseiam ou se restringem a 

essas sentenças ou processos judiciais de criminalização, mas sim consideram a própria 

ameaça sofrida por indivíduos LGBTI+ pela existência de aparatos judiciais contra suas vidas 

e liberdades uma forma de perseguição. Outro país que segue tal entendimento sobre a 
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natureza dessa perseguição é Malta, que concedeu status de refúgio a um imigrante nigeriano 

tendo como base as sanções penais contra a homossexualidade existentes em seu país de 

origem, mesmo sem a aplicação direta dessas sanções contra ele individualmente (ILGA 

EUROPE, 2014). 

Além desse critério, diversos pedidos de refúgio de pessoas LGBTI+ são negados 

segundo o princípio de discrição. Tal princípio baseia-se na ideia de que o risco enfrentado 

por pessoas que compõem essa comunidade apenas existe caso elas manifestem tais 

características, de modo que, caso elas escondam suas orientações sexuais e identidades de 

gênero, elas estariam seguras em seus países de origem e, portanto, poderiam ser devolvidas a 

eles. Esse princípio, que permite a rejeição de solicitações de refúgio e que tem como 

pressuposto que esconder parte da sua identidade para garantir sua sobrevivência não violaria 

um direito humano, foi definido como inadmissível pela Corte de Justiça da União Europeia 

em 2012, entendendo que a orientação sexual de um indivíduo é parte integrante e 

fundamental de sua identidade e, portanto, não é possível obrigá-lo a escondê-la. Essa 

decisão, que está em concordância com a abordagem do ACNUR sobre a questão, levaria, em 

tese, a uma adaptação nas políticas administrativas de concessão de refúgio de Estados 

europeus (ILGA EUROPE, 2014).  

Outro aspecto integrante do processo de admissibilidade de um pedido de refúgio seria 

a avaliação da credibilidade daquela solicitação, ou seja, verificar se o indivíduo é mesmo 

parte do grupo em questão e se ele de fato teria um temor bem fundado de perseguição com 

base no pertencimento a tal grupo. Essa apuração de que a pessoa seria de fato parte do grupo 

do qual alega fazer parte para conseguir seu asilo é fundamental em todos os procedimentos 

de reconhecimento do status de refugiado, como por exemplo em casos de o solicitante alegar 

que é perseguido por ter visões políticas específicas. No entanto, no caso dos refugiados 

LGBTI+, e principalmente no que se refere à orientação sexual, tal constatação abre margem 

para a estereotipização desses indivíduos, uma vez que seria preciso definir comportamentos 

específicos que os localizem como membros de tal grupo. Assim, têm-se frequentes rejeições 

à concessão de status de refugiado com base no argumento de que tais indivíduos não seriam 

de fato LGBTI+.  

Além disso, é muito frequente que o entendimento sobre a orientação sexual acabe por 

se basear, na visão desses investigadores, exclusivamente em aspectos sexuais, ou seja, 

atração física, sendo ignorado o fato de que haveria outros aspectos integrantes de suas 

individualidades que influenciam na identificação desses indivíduos, como por exemplo seu 

país de origem, cultura e religião (ILGA EUROPE, 2014; JANSEN, SPIJKERBOER, 2011). 
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Tal perspectiva abre margem para problemas graves no que se refere à avaliação e 

determinação da sexualidade e identidade de gênero de indivíduos LGBTI+ nesses processos 

administrativos, como por exemplo o procedimento observado na República Tcheca, em que 

os solicitantes eram obrigados a passar por testes de excitação sexual para confirmar se seria 

de fato atraída por alguém do mesmo gênero (SCHWEIGER, 2011).  

Desse modo, em razão desses problemas citados, pesquisadores apontam que o 

princípio que deveria ser utilizado em tal processo de análise é a autoidentificação dos 

solicitantes. Esse entendimento, que é compartilhado por agências internacionais sobre 

refugiados, como a ILGA e o próprio ACNUR, se baseia na falta de características universais 

para definir membros do grupo e as subjetividades envolvidas na identificação dos mesmos, 

principalmente considerando a falta de uniformidade no grupo quando levadas em conta 

diferentes culturas e comunidades (ILGA EUROPE, 2014; JANSEN, SPIJKERBOER, 2011).  

Ademais, outra questão apontada como um obstáculo durante os procedimentos de 

reconhecimento de refúgio desse grupo seria o tempo decorrido para a divulgação de 

orientação sexual ou identidade de gênero, para ser enquadrado em tais critérios de refugiado, 

realidade que se manifesta devido às inseguranças e medos de pessoas LGBTI+, 

especialmente quando levado em consideração o contexto da qual vieram. No entanto, tal ato 

pode acabar por descredibilizar suas alegações nos primeiros momentos do processo na visão 

de algumas autoridades fundamentais para a concessão do status de refugiado, de modo que é 

comum que indivíduos LGBTI+ tenham solicitações rejeitadas em razão desse fato (ILGA 

EUROPE, 2014). 

 

3 APRESENTAÇÃO DO COMITÊ 

 

 O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) é um órgão 

subsidiário das Nações Unidas que foi criado em 1950 através de uma Resolução da 

Assembleia Geral após o fim da 2ª Guerra Mundial, para auxiliar e garantir a proteção de 

pessoas que fugiram de seus países de origem em razão dos conflitos que se deram no 

contexto europeu. Como aponta Jubilut (2017), tal órgão possui como funções primordiais 

“providenciar proteção internacional e buscar soluções permanentes para o problema dos 

refugiados” (JUBILUT, 2017, p. 152). Essa atuação se dá não apenas através da coordenação 

e prescrição de assistência às pessoas em situação de refúgio e deslocamento, mas também 

por meio da preceituação de conceitos e normas de operação. Tal operação se baseia em 

alguns dos marcos do Direito Internacional fundamentais sobre a questão dos refugiados, 
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sendo eles a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e o Protocolo sobre o 

Estatuto dos Refugiados de 1967 (JUBILUT, 2017). Ademais, como já citado anteriormente, 

dentre as normas procedimentais recomendadas pelo ACNUR, o refúgio baseado em temor 

bem fundado de perseguição baseado em orientação sexual, identidade e expressão de gênero 

já é reconhecido pela organização. Dessa forma, pode-se delimitar que tal realidade é de 

grande relevância para a atuação da mesma (UNHCR, 2010). 

 A noção de busca por solução permanente à problemática do refúgio é fundamental 

para o entendimento da atuação do ACNUR, uma vez que, para garantir que não haja esse 

êxodo motivado, por exemplo, por situações de violação de direitos humanos ou conflitos 

armados, é necessário atuar sobre as causas desse deslocamento. Assim, as atividades 

prescritas pela organização se baseiam na Carta das Nações Unidas de 1945, de modo a 

endossar e possuir em seu escopo de exercício a preservação dos direitos humanos, da paz e 

da segurança internacional (JUBILUT, 2017). 

 Ademais, no que se refere ao seu processo decisório, o ACNUR, enquanto órgão 

subsidiário das Nações Unidas, não dispõe de mecanismos de aplicação de sanções ou 

restrições para os Estados, sendo suas discussões e resoluções de caráter exclusivamente 

recomendatório. Isso significa, portanto, que o cumprimento de diretrizes e prerrogativas para 

atuação dos Estados sobre a proteção dos refugiados ou transformações no que tange às 

causas desses fluxos migratórios depende da intenção dos Estados, principalmente 

considerando que é da jurisdição interna destes a determinação dos procedimentos de 

reconhecimento do status de refugiado (JUBILUT, 2017).  

 Assim, este comitê terá por objetivo fazer recomendações sobre a problemática 

envolvida na violência e na perseguição baseadas na orientação sexual e identidade de gênero 

e os “refugiados LGBTI+”, levando em consideração os objetivos do ACNUR no que se 

refere à proteção desses indivíduos bem como tratativas sobre resolução permanente de tal 

problemática. Para tal, contará com moderação tradicional e 50 delegações, que representarão 

Estados, organizações internacionais, não governamentais e outros membros relevantes da 

sociedade civil. 

 

4 POSIÇÕES DOS ATORES 

 

 No ACNUR (2021), as delegações serão divididas em três blocos, a título de 

organização e diferenciação entre: organizações internacionais, não governamentais e atores 

da sociedade civil; os países de origem dos refugiados LGBTI+, ou seja, países dos quais 
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esses indivíduos se exilam em razão da perseguição que sofrem; e os Estados que seriam o 

destino destes refugiados. Vale ressaltar que essa distinção não leva em consideração o 

tratamento dado a indivíduos LGBTI+ nesses países de destino e seus processos de 

reconhecimento, não sendo possível indagar, baseado nessa distinção, se esses destinos seriam 

países com boas práticas em relação a esses refugiados e a essa comunidade. Isso se dá pois o 

tema abordado neste comitê é complexo e possui diversas nuances, sendo possível que um 

país se torne um destino para os refugiados, mas ainda assim seja, em certo grau, inóspito para 

pessoas LGBTI+ ou tenha procedimentos de reconhecimento de refúgio que não 

correspondem às diretrizes do ACNUR. Levando isso em conta, dentro de cada bloco (País de 

origem, país de destino e ONGs/OIs/SC) haverá uma segunda diferenciação, dessa vez 

baseada nas características semelhantes dos países em relação a população LGBTI+, o refúgio 

e seus posicionamentos na presente discussão. 

 

4.1 Países de origem 

 

4.1.1 Países que criminalizam relações homoafetivas 

 

 Segundo o relatório da ILGA sobre as legislações em relação a população LGBTI+ em 

2020, seriam ao todo 67 países que criminalizam práticas sexuais consensuais entre adultos do 

mesmo sexo. Grande parte desses Estados, e todos aqueles que punem tais práticas com a 

pena capital, baseiam-se nas Leis de Sharia, pertencentes a tradição muçulmana. Esses países 

defendem e legitimam a permanência dessas legislações, apesar de pressões de outros 

elementos da sociedade internacional, tendo como justificativa suas tradições, entendendo que 

tais atos configuram uma ofensa e um pecado não apenas em relação aos homens mas também 

em relação a Deus. Em razão dessas leis, como já explicitado ao longo do guia, esses países 

são a principal origem de refugiados LGBTI+. É esperado que esses Estados levem em 

consideração elementos fundamentais de suas tradições durante as discussões, principalmente 

tendo em vista as Leis de Sharia, mas ainda levem em consideração seus comprometimentos 

em relação a Carta da ONU e as diretrizes do ACNUR  (ILGA, 2020). 

 

4.1.2 Países que não criminalizam relações homoafetivas mas possuem políticas ou 

contextos sociais inóspitos para pessoas LGBTI+ 
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Dentre os Estados de origem dos fluxos de refugiado, existem alguns que, apesar de 

não criminalizarem relações sexuais entre pessoas LGBTI+, ainda possuem legislações ou 

contextos sociais que contribuem para que esses indivíduos estejam em posição de 

vulnerabilidade social e se vejam vítimas de perseguição baseada em orientação sexual, 

identidade e expressão de gênero. Um exemplo dessas políticas discriminatórias seria a “lei 

anti-propaganda gay” na Rússia. Essa legislação seria uma demonstração clara dessa 

perseguição supracitada, uma vez que culmina no silenciamento de discussões e movimentos 

favoráveis aos direitos da população LGBTI+ (BRAUN, 2018). No entanto, existem alguns 

Estados de origem que, apesar de ainda apresentarem contextos sociais inóspitos para esse 

grupo, tanto em questões culturais quanto na falta de mecanismos de proteção, tem tido 

alguns avanços, como é o caso de Angola, que descriminalizou as relações entre pessoas do 

mesmo gênero em 2021 (ILGA, 2020). Desse modo, é necessário realizar uma avaliação 

sobre as movimentações recentes do Estado na política internacional para se definir o 

posicionamento oficial dos mesmos no presente comitê. Os posicionamentos de governos 

vigentes e as legislações adotadas recentemente devem ser consideradas para a definição do 

quão abertos esses Estados estarão em relação a novos avanços em suas políticas domésticas 

sobre a população LGBTI+. 

 

4.2 Países de destino 

 

4.2.1 Países que reconhecem refugiados LGBTI+ e são exemplo nas práticas de 

reconhecimento de refúgio 

 

Existem alguns países que não apenas reconhecem o status de refúgio para indivíduos 

LGBTI+, mas também possuem práticas para o procedimento de reconhecimento que tidas 

como exemplo em relação as diretrizes do ACNUR e de outras instituições internacionais. 

Esses países seriam aqueles que, por exemplo, não aplicam parâmetros baseados em 

estereótipos e de descrição, ou seja, não consideram a suposta possibilidade de pessoas 

LGBTI+ esconderem suas identidades e orientações sexuais em seus países de origem como 

uma justificativa para negar as solicitações de refúgio. Um outro procedimento concordante 

com as diretrizes do ANUR seria o reconhecimento da existência de perseguição baseada em 

orientação sexual ou identidade de gênero pela mera existência de uma legislação que 

criminaliza a existência desses indivíduos em seus países de origem. Ademais, é relevante 

considerar também o treinamento de equipes e autoridades que atuarão com refugiados para 
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compreensão da realidade e vulnerabilidades desses indivíduos (ILGA EUROPE, 2014). 

Assim, espera-se que esses comitês abordem a importância de adesão a essas práticas, assim 

como o que os teria levado a adotá-las e por que outros Estados deveriam fazer o mesmo. 

 

4.2.2 Países que recebem refugiados LGBTI+ mas possuem práticas problemáticas 

em relação aos procedimentos de reconhecimento de refúgio 

 

 Dentre os países que recebem refugiados, alguns deles possuem práticas que não estão 

em conformidade com aquelas recomendadas pelo ACNUR e outros órgãos multilaterais. 

Essas práticas problemáticas podem variar desde procedimentos fundamentados em 

estereotipização, possibilidade de discrição e implementação de obstáculos para o 

reconhecimento do status de refugiados a esses indivíduos. Nesses casos, deve-se considerar 

os posicionamentos recentes dos Estados na política internacional, tanto em relação ao refúgio 

LGBTI+ quanto em relação a própria população LGBTI+, no entanto, entende-se que haveria 

uma tendência de abertura a incorporação de novas práticas nesse sentido. 

 

4.2.3 Países que são destino de refugiados LGBTI+ mas não apresentam políticas 

positivas em relação a essa população 

 

 Dentre os países que são destino para refugiados LGBTI+, alguns deles não 

configuram destinos ideais na medida em que não possuem políticas que garantem a proteção 

dessa população contra a discriminação ou direitos civis igualitários, sendo que alguns 

exemplos desses casos seriam a Turquia e a Hungria. No caso desses Estados, a configuração 

dos mesmos como destino se dá, em grande parte, pela posição que ocupam na região. 

Considerando esse fato, que explicita a complexidade da temática tratada no comitê, o 

posicionamento dos mesmos e a abertura deles em relação a modificação de suas práticas, 

tanto em relação a população LGBTI+ como um todo quanto em relação aos refugiados 

LGBTI+, irá depender também dos governos vigentes e posicionamentos recentes na política 

internacional. 

 

4.3 Organizações internacionais, não governamentais e sociedade civil 

  

4.3.1 Organizações Internacionais e Não-Governamentais 
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As Organizações Internacionais e Não-Governamentais tem um papel fundamental no 

direcionamento, ilustração e embasamento sobre a realidade de indivíduos LGBTI+ no mundo 

e o fenômeno do refúgio LGBTI+. Suas atuações se dão, principalmente, no que tange à 

divulgação de informações e denúncias sobre a violação de direitos humanos da comunidade 

LGBTI+. Essa atuação, principalmente no que se refere à divulgação de informações e 

denúncias sobre a violação de direitos humanos da comunidade LGBTI+, é fundamental para 

a presente discussão, uma vez que se tem uma temática em que a ampla disponibilidade de 

dados e referências é essencial e ainda muito limitada, em razão do estigma sobre a questão 

em diversos países (ILGA, 2020).  

 

4.3.1 Membros da Sociedade Civil 

 

Em relação aos membros da sociedade civil presentes no comitê, têm-se 

personalidades envolvidas diretamente com a temática e que realizam um trabalho 

fundamental de ativismo, buscando dar voz aos refugiados LGBTI+. Esses indivíduos, tendo 

eles mesmos sido vítimas da perseguição baseada em orientação sexual e identidade de gênero 

e recebido o status de refugiados, poderão, através do compartilhamento de suas experiências 

ou trabalho de ativismo, explicitar as especificidades e vulnerabilidades desse grupo. Tal 

participação é de extrema importância, considerando a invisibilização sofrida por tal parcela 

da população. 

 

5 QUESTÕES RELEVANTES NAS DISCUSSÕES 

 

● O que pode ser feito para transformar a realidade de pessoas LGBTI+ em 

países que criminalizam a homossexualidade, limitam as liberdades civis do 

grupo ou que desamparam essa população no que tange à discriminação e 

crimes de ódio? 

● A concessão do status de refugiado para indivíduos que se exilam em razão do 

temor bem fundado de perseguição baseado em orientação sexual, identidade e 

expressão de gênero deve ser realizada pelos Estados que são signatários da 

Convenção de Genebra de 1951 e do Protocolo para o Estatuto dos refugiados 

de 1967? 
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● Como é possível haver uma transformação interna nesses Estados de forma a 

reconhecer solicitações de refúgio fundadas no temor de perseguição baseada 

em orientação sexual e identidade de gênero? 

● Quais são os termos e os procedimentos para que um solicitante de asilo tenha 

seu pedido reconhecido e como se dá a comprovação de temor bem fundado de 

perseguição baseada em orientação sexual e identidade de gênero? 

● Qual é o papel das Organizações Internacionais e outras organizações não-

governamentais na garantia da segurança e direitos humanos no processo de 

transição e assentamento de refugiados LGBTI+? 

● Como esses indivíduos, uma vez reconhecidos enquanto refugiados, são 

tratados nesses países de destino, considerando os obstáculos e 

vulnerabilidades específicas tanto de refugiados quanto de pessoas LGBTI+? 
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