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RESUMO 
 
O objetivo principal deste trabalho consiste em refletir acerca do Processo de Refúgio, no Brasil. 
Assim, poder-se-á compreender como se configura dentro do âmbito da Administração Pública, de 
maneira que sejam garantidos os direitos humanos dos solicitantes de refúgio e dos refugiados, bem 
como os preceitos constitucionais e infraconstitucionais brasileiros. Nesse sentido, em um primeiro 
momento, será analisado o conceito de refúgio, posto que, ao longo da história, vem se ampliando a 
semântica desse termo, com o intuito de adequá-lo a um contexto contemporâneo caracterizado por 
constantes transformações socioculturais, econômicas e políticas, a nível mundial.  Em seguida, 
analisar-se-á como se constitui o instituto do refúgio no Brasil, pois é fundamental entender qual é o 
papel deste país no panorama latino-americano e global, no que tange ao reconhecimento e à 
acolhida dos refugiados. Por último, examinar-se-á a conformação do Processo de Refúgio, 
considerando os órgãos que analisam os processos, concedem ou negam os pedidos de refúgio, em 
primeira e segunda instância. Também, tentar-se-á compreender se as autoridades responsáveis por 
decidir sobre os processos de refúgio são imparciais. Além disso, analisar-se-á a maneira como se 
efetua o controle jurisdicional dos atos administrativos referentes aos processos de refúgio. Para 
concluir, serão presentados outros requisitos inerentes a esses processos.  
Palavras-chaves: Processo de refúgio - Imparcialidade - Controle jurisdicional     
 
RESUMEN 
 
El objetivo principal de este trabajo consiste en reflexionar acerca del Proceso de Refugio, en Brasil. 
Así, se podrá comprender cómo se configura dentro del ámbito de la Administración Pública, con el 
intuito de garantizar los derechos humanos de los solicitantes de refugio y de los refugiados, como 
también los preceptos constitucionales e infraconstitucionales brasileños. En este sentido, en un 
primer momento, se analizará el concepto de refugio, puesto que, a lo largo de la historia, se viene 
ampliando la semántica de ese término, con el propósito de adecuarlo a un contexto contemporáneo 
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caracterizado por constantes transformaciones socioculturales, económicas y políticas a nivel 
mundial. A continuación, se analizará cómo se constituye el instituto del refugio en Brasil, pues es 
fundamental entender cuál es el papel de este país en el panorama latinoamericano y global, en lo 
que se refiere al reconocimiento y a la acogida de los refugiados. Por último, se examinará la 
conformación del Proceso de Refugio, considerando los órganos que analizan los procesos, 
conceden o niegan las solicitudes de refugio, en primera y segunda instancia. También, se intentará 
comprender si las autoridades responsables por decidir sobre los procesos de refugio son 
imparciales. Además, se analizará la manera como se efectúa el control jurisdiccional de los actos 
administrativos referentes a los procesos de refugio. Para concluir, se presentarán otros requisitos 
inherentes a esos procesos.  
Palabras claves: Proceso de refugio - Imparcialidad - Control jurisdiccional. 

 
SUMÁRIO 

 
1. Introdução; 2. Refúgio: um conceito em constante transformação; 3. O instituto do refúgio 
no Brasil; 4. Processo de refúgio; 4.1. Processo ou procedimento de refúgio?; 4.2. Órgãos 
competentes para analisar os processos, deferir ou indeferir os pedidos de refúgio; 4.2.1. 
Configuração da imparcialidade em um processo de refúgio; 4.2.1.1. Controle jurisdicional 
sobre atos administrativos nos processos de refúgio; 4.3. Outros requisitos inerentes ao 
processo de refúgio. 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

O Brasil, ao longo da história, tem vivenciado movimentos migratórios. 

Contudo, nas últimas décadas, tem havido um aumento no fluxo migratório vinculado 

ao pedido de refúgio. Não obstante, de acordo com dados do CONARE1, os quais 

serão apresentados mais adiante, nem todas as pessoas que chegam ao Brasil e 

pedem refúgio conseguem o amparo deste instituto jurídico. Para ilustrar, pode-se 

citar a intensa migração haitiana que ocorreu em 2010. Na ocasião, muitos haitianos 

migraram ao Brasil e solicitaram refúgio. Entretanto, não era possível admiti-los em 

território brasileiro na condição de refugiados, visto que não preenchiam os 

requisitos estabelecidos pela Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 

19512 e pela Lei Brasileira sobre refugiados (Lei nº 9.474/97)3, pois a maioria deles 

teria migrado em virtude de um desastre natural e escassez de alimento. No entanto, 

                                                           
1Comitê Nacional para os Refugiados – CONARE – órgão interministerial com poder decisório acerca 
do processo de refúgio em primeira instância. Ademais, orienta e coordena as ações necessárias à 
eficácia da proteção, assistência e apoio jurídico aos refugiados. 
2SUÍÇA. Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951. Coletânea de Instrumentos de 
Proteção Nacional e Internacional de Refugiados e Apátridas – ACNUR. Disponível em: < 
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2012/Lei_947_97_e_Coletanea_d
e_Instrumentos_de_Protecao_Internacional_de_Refugiados_e_Apatridas.pdf>. Acesso em: 30 de 
mar. de 2018. 
3BRASIL. Lei Brasileira sobre refugiados - Lei nº 9.474, de 22 de julho de1997. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm>. Acesso em: 30 de mar. de 2018. 
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o governo brasileiro com o intuito de garantir a permanência e a segurança desses 

indivíduos, por intermédio da resolução normativa nº 97 de 20124, criou o visto 

humanitário. Essa ação governamental representou um paradigma nas políticas 

públicas vinculadas às questões migratórias. Atualmente, esse visto está previsto no 

artigo 14, §3ª da Lei de Migração (Lei nº 13.445/17)5, e pode ser concedido às 

vítimas de desastres naturais e crises ambientais ou econômicas. 

Em virtude do movimento migratório que vem ocorrendo nas últimas décadas, 

a nível mundial e nacional, torna-se necessária a discussão acerca da condição de 

refúgio. Nesse sentido, é fundamental compreender o papel que o Brasil ocupa 

nesse contexto e quais são as medidas constitucionais e legais tomadas para 

garantir os direitos humanos de todo aquele que migra a este país em busca de 

proteção desses direitos.  

 

2. REFÚGIO: UM CONCEITO EM CONSTANTE TRANSFORMAÇÃO 

Ao analisar a história da humanidade, percebem-se inúmeros movimentos 

migratórios cujas causas são diversificadas. Contudo, somente, no século XX, após 

a Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

19486, reconheceu-se, por primeira vez, como um direito humano a necessidade de 

salvaguardar o direito que um indivíduo tem de procurar asilo em um país 

estrangeiro, em caso de perseguições7. Nota-se que está implícita a associação do 

                                                           
4CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO. Resolução Normativa nº 97, de 12 de janeiro de 2012. 
Disponível em: <https://www.diariodasleis.com.br/busca/exibelink.php?numlink=225206>. Acesso em: 
30 de mar. de 2018. Esta resolução normativa CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO. 
Resolução Normativa nº 106, de 24 de outubro de 2013. Disponível em: 
<https://www.diariodasleis.com.br/busca/exibelink.php?numlink=225193>. Acesso em: 30 de mar. de 
2018; CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO. Resolução Normativa nº 113 de 09/12/2014, de 09 
de dezembro de 2014. Disponível em: < 
https://www.diariodasleis.com.br/busca/exibelink.php?numlink=229181>. Acesso em: 30 de mar. de 
2018. 
5BRASIL. Lei de Migração - Lei nº 13.44, de 24 de maio de 2017. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm>. Acesso em: 30 de mar. de 
2018. 
6FRANÇA. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. In:  Disponível em: < 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf>. Acesso em: 29 de ago. de 2018. 
7Ibid., art. 14º - 1. Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar 
asilo em outros países. 2. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição 
legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios 
das Nações Unidas. 
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termo “perseguição” à repressão e à violência que um grupo ou pessoa exerce sobre 

outro, o qual se torna vulnerável. Dessa maneira, a Convenção Relativa ao Estatuto 

dos Refugiados de 1951, em seu art. 1º8, especifica a perseguição que motivaria a 

migração, a fim de conceituar a palavra “refugiado. Assim, conforme este 

documento, uma pessoa, que busca proteção em um país distinto ao de sua 

nacionalidade, seria considerada refugiada em virtude de perseguição motivada por 

questões raciais, religiosas, políticas, por sua nacionalidade ou pertencimento a um 

grupo social determinado. 

Cabe salientar que o conceito de “refugiado” foi ampliado, desde então, como 

aponta a Min. Rosa Weber, na Ação Civil Originária 3.121 Roraima, publicada em 08 

de agosto de 20189: Como se observa, o alargamento histórico do conceito foi-se 

moldando às múltiplas facetas em que se desdobrava o fenômeno do deslocamento 

de pessoas, mormente no que concerne a suas causas10. Ademais, a jurista assinala 

que a mudança conceitual do vocábulo “refugiado” foi incorporada pelo legislador 

brasileiro, pois orientado pela Declaração de Cartagena de 198411, no art. 1° da Lei 

Brasileira sobre refugiados (Lei nº 9.474/97), definiu  “refugiado da seguinte forma: 

                                                           
8Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, op. cit., art. 1º - Definição do termo "refugiado" 
A. Para os fins da presente Convenção, o termo "refugiado" se aplicará a qualquer pessoa: 1) Que foi 
considerada refugiada nos termos dos Ajustes de 12 de maio de 1926 e de 30 de junho de 1928, ou 
das Convenções de 28 de outubro de 1933 e de 10 de fevereiro de 1938 e do Protocolo de 14 de 
setembro de 1939, ou ainda da Constituição da Organização Internacional dos Refugiados; As 
decisões de inabilitação tomadas pela Organização Internacional dos Refugiados durante o período 
do seu mandato, não constituem obstáculo a que a qualidade de refugiados seja reconhecida a 
pessoas que preencham as condições previstas no parágrafo 2 da presente seção; 2) 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, se 
encontra 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 conseqüência de tais acontecimentos, não pode 
ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele. No caso de uma pessoa que tem mais de uma 
nacionalidade, a expressão "do país de sua nacionalidade" se refere a cada um dos países dos quais 
ela é nacional. Uma pessoa que, sem razão válida fundada sobre um temor justificado, não se houver 
valido da proteção de um dos países de que é nacional, não será considerada privada da proteção do 
país de sua nacionalidade. 
9STF – Tutela Provisória na Ação Civil Originária: TP ACO 3.121 RR – Roraima 0069076-
95.2018.1.00.0000.  Relatora: Ministra Rosa Weber. DJE-160 08/08/2018. Supremo Tribunal 
Federal, 2018. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=314948662&ext=.pdf>. Acesso em: 24 de 
ago. de 2018.  
10Ibid., p.17. 
11COLÔMBIA. Declaração Regional de Cartagena de 1984. In:  Coletânea de Instrumentos de 
Proteção Nacional e Internacional de Refugiados e Apátridas – ACNUR. Disponível em: < 
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2012/Lei_947_97_e_Coletanea_d
e_Instrumentos_de_Protecao_Internacional_de_Refugiados_e_Apatridas.pdf>. Acesso em: 30 de 
abr. de 2018. 
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Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que: I - devido a fundados 

temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou 

opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não 

queira acolher-se à proteção de tal país.12 Nesse sentido, Silva afirma que 

refugiados “são pessoas que, conforme os parâmetros jurídicos internacionais, são 

obrigadas a migrar de um país a outro ou de uma região a outra, perdendo, ainda 

que temporariamente, suas raízes, sua identidade, e precisando se adaptar a um 

novo mundo e a uma nova realidade”13. 

 

3. O INSTITUTO DO REFÚGIO NO BRASIL 

De acordo com Bógus e Rodrigues14, o Brasil é um dos países latino-

americanos que tem progredido com relação à proteção dos refugiados. Para Cesar 

Silva15, o Brasil adotou uma legislação avançada na área dos direitos humanos dos 

refugiados, inspirado na Declaração de Cartagena de 198416. Ademais, este 

estudioso entende que Brasil é um dos mais engajado nas políticas de recebimento 

e “reassentamento” dos refugiados, a nível mundial, ainda que de forma incipiente. 

De certa forma, observando os dados apresentados pela Secretaria Nacional de 

Justiça (SNJ), na 3ª edição do relatório do CONARE – Refúgio em Números17 – 

                                                           
12 Lei nº 9.474/97, op. cit., art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que: I - devido a 
fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social 
ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira 
acolher-se à proteção de tal país; II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes 
teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias 
descritas no inciso anterior; III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é 
obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país.  
13SILVA, C. A. S. da (org.). Direitos humanos e refugiados. Dourados: Ed. UFGD, 2012, p. 9. 
Disponível em: <http://files.ufgd.edu.br/arquivos/arquivos/78/EDITORA/catalogo/direitos-humanos-e-
refugiados-cesar-augusto-da-silva-org.pdf>. Acesso em: 30 de abr. de 2018. 
14BÓGUS L.M. M; RODRIGUES V. M.. Os refugiados e as políticas de proteção e acolhimento no 
Brasil: História e Perspectivas. Dimensões: revista de história da UFES, nº 27, 2011. Disponível 
em: <http://www.periodicos.ufes.br/dimensoes/article/view/2585>. Acesso em: 30 de abr. de 2018. 
15SILVA, C. A. S. da (org.). Direitos humanos e refugiados. Dourados: Ed. UFGD, 2012, p. 9. 
Disponível em: <http://files.ufgd.edu.br/arquivos/arquivos/78/EDITORA/catalogo/direitos-humanos-e-
refugiados-cesar-augusto-da-silva-org.pdf>. Acesso em: 30 de abr. de 2018. 
16COLÔMBIA. Declaração de Cartagena de 1984. Disponível em: < 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Decl
aracao_de_Cartagena.pdf?view=1> Acesso em: 30 de abr. de 2018. 
17MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Refúgio em Números - 3ª edição do relatório do CONARE. 
Secretaria Nacional de Justiça (SNJ), 2018. Disponível em: < http://www.justica.gov.br/news/de-10-1-
mil-refugiados-apenas-5-1-mil-continuam-no-brasil/refugio-em-numeros_1104.pdf/view>. Acesso em: 
15 de ago. de 2018. 
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percebe-se que o Brasil tem avançado no que tange ao acolhimento de solicitantes 

de refúgio. De acordo com esse documento, em 2017, das 86.007 solicitações de 

refúgio, 10.145 foram deferidas. Embora, o número de reconhecimento de refúgio 

pareça baixo, ele é significativo, posto que, no período de 2007 a 2017, houve um 

aumento no número de concessões de refúgio em território brasileiro18. 

Cabe salientar que, ainda que o Brasil tenha sido o primeiro país do CONE 

SUR a ratificar19, em 1961, a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 

1951, e mesmo que venha aumentando o reconhecimento de refugiados, o número 

de concessões de refúgio pode ser considerados irrisórios, levando em conta a 

dimensão territorial brasileira. No relatório do CONARE consta que dos 22,5 milhões 

de reconhecimento de refugiados no mundo, em 2016, o Brasil, somente, concedeu 

10.145. Além disso, analisando os dados publicados no site do ACNUR20, em 2018, 

dos 68,5 milhões de pessoas, em todo o mundo, que foram forçadas a sair de casa, 

25,4 milhões são refugiados. Isso significa que de 2016 a 2018, houve um aumento 

de 2,9 milhões de refugiados, no âmbito global. 

Nas informações encontradas no site dessa organização, observa-se que as 

nações com maior número de refugiados no mundo, geograficamente, estão mais 

perto dos países que, atualmente, apresentam uma quantidade expressiva de 

emigrações motivadas por conflitos internos21. Nesse caso, trata-se da República 

Islâmica do Irã, Líbano, Paquistão, Uganda e Turquia, os quais acolheram, 

respectivamente, 979.400, 1 milhão, 1,4 milhão, 1,4 milhão e 3,5 milhões de 

refugiados. Nota-se que, assim como o Brasil, esses países estão em 

desenvolvimento. Ademais, mesmo tendo dimensões territoriais muito ínfimas, se 

comparadas com as do Brasil, essas nações recebem muito mais refugiados. 

                                                           
18Ibid., p.21. Os dados apresentados pelo CONARE mostram que, nos anos de 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, o Brasil concedeu refúgio, respectivamente, a 3.361, 
3.518, 3.622, 3.904, 4.035, 4.284, 4.975, 7.262, 8.493, 9.552 solicitantes. 
19A ratificação da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, no Brasil, ocorreu 
mediante o Decreto nº 50.215 de 28.1.1961 - BRASIL. Decreto no 50.215, de 28 de janeiro de 1961 
- promulga a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, concluída em Genebra, em 28 de julho 
de 1951. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D50215.htm>. 
Acesso em: 30 de mar. de 2018. 
20ACNUR - Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/ >. Acesso em: 30 de mar. de 2018. 
21Ibid. – as estatísticas apresentadas pelo ACNUR apontam que, em 2018, o 57% dos refugiados do 
mundo corresponde aos nacionais de Sudão do Sul (2,4 milhões), Afeganistão (2,6 milhões) e Síria 
(6,3 milhões). 
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Talvez, a concessão de refúgios seja maior nessas nações, visto que, ao longo da 

história, também, vivenciaram grandes conflitos e, consequentemente, sofreram 

muitas emigrações causadas pela intensa repressão e violência. 

Inclusive, em entrevista à TV Brasil22, Flávia Leão23 salienta que, atualmente, 

as taxas de refugiados são baixas, considerando as dimensões do Brasil. Na opinião 

da coordenadora do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), esse 

panorama se deve ao fato do Brasil não ter países vizinhos com conflitos tão graves 

como os que acontecem em Síria (informação verbal). Isso significa que, para Leão, 

os conflitos que acontecem tanto em Venezuela quanto na Colômbia não tem a 

mesma proporção que os vivenciados por alguns países do oriente médio e da 

África. Ademais, Leão afirma que nem todos os solicitantes de refúgio se enquadram 

dentro da definição expressa no artigo 1º da Lei Brasileira sobre refugiados (Lei nº 

9.474/97)24 e no artigo 1º da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 

195125. 

                                                           
22LEÃO, F. e GODINHO, L. F.. A situação dos refugiados no Brasil e no mundo. Entrevista à TV 
Brasil. [dez. 2016]. Entrevistador: Bernardo Carvalho. Brasília, 2016. 1 arquivo .mp4 (54:44 min.). 
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=HzJDA06PUlo&feature=youtu.be>. Acesso em: 
25 de mai. de 2018. 
23Coordenadora do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE). 
24Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, op. cit., art. 1º Será reconhecido como 
refugiado todo indivíduo que: I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, 
religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de 
nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país; II - não tendo 
nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não 
queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso anterior; III - devido a grave e 
generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para 
buscar refúgio em outro país.  
25Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, op. cit., art. 1º - Definição do termo "refugiado" 
A. Para os fins da presente Convenção, o termo "refugiado" se aplicará a qualquer pessoa: 1) Que foi 
considerada refugiada nos termos dos Ajustes de 12 de maio de 1926 e de 30 de junho de 1928, ou 
das Convenções de 28 de outubro de 1933 e de 10 de fevereiro de 1938 e do Protocolo de 14 de 
setembro de 1939, ou ainda da Constituição da Organização Internacional dos Refugiados; As 
decisões de inabilitação tomadas pela Organização Internacional dos Refugiados durante o período 
do seu mandato, não constituem obstáculo a que a qualidade de refugiados seja reconhecida a 
pessoas que preencham as condições previstas no parágrafo 2 da presente seção; 2) 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, se 
encontra 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. No caso de uma pessoa que tem mais de uma nacionalidade, a 
expressão "do país de sua nacionalidade" se refere a cada um dos países dos quais ela é nacional. 
Uma pessoa que, sem razão válida fundada sobre um temor justificado, não se houver valido da 
proteção de um dos países de que é nacional, não será considerada privada da proteção do país de 
sua nacionalidade.  
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Independentemente, da concessão de refúgios ser baixa, no Brasil, se 

comparada a outros países do mundo, deve-se reconhecer que este país vem 

tentando avançar no que se refere à proteção de direitos fundamentais e direitos 

humanos de todos os que ingressam em território brasileiro. Como mencionado 

anteriormente, esse progresso iniciou-se com a ratificação, em 1961, da Convenção 

Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, posteriormente, com a promulgação 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 198826, a Lei Brasileira sobre 

Refugiados (Lei nº 9.474/97), e a recente publicação da Lei de Migração (Lei nº 

13.445/17), a qual revogou o Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.964/81)27.  

Nesse quadro histórico da legislação brasileira referente ao instituto refúgio, é 

necessário destacar a relevância da Lei Brasileira sobre Refugiados (Lei nº 

9.474/97), posto que possibilitou o estabelecimento do Conselho Nacional para os 

Refugiados (CONARE), cujo funcionamento se realiza, em conjunto com o Estado, o 

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e a sociedade 

civil. Embora esse modelo de proteção tripartite promova a garantia dos refugiados, 

Bógus e Rodrigues28 salientam que ONGs tem um papel fundamental na 

integralização desses indivíduos no Brasil. Entre esses órgão não-governamentais, 

as estudiosas destacam a Cáritas29 de São Paulo e do Rio de Janeiro, já que, 

juntamente com o ACNUR e o governo, oferecem apoio aos refugiados, durante sua 

integralização sociocultural e econômica no Brasil. Segundo Moreira30, a assistência 

brindada pelos órgãos governamentais e não-governamentais aos refugiados 

engloba moradia (albergues e abrigos públicos), alimentação, proteção e orientação 

jurídica. Dessa forma, percebe-se a preocupação em salvaguardar os direitos 

fundamentais garantidos pela Carta Magna de 1988 a todos os indivíduos e os 

                                                           
26BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 30 de mar. de 2018. 
27BRASIL. Estatuto do Estrangeiro - Lei nº 6.964/81. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6964.htm>. Acesso em: 14 de ago. de 2018. 
 
28BÓGUS L.M. M; RODRIGUES V. M.. Os refugiados e as políticas de proteção e acolhimento no 
Brasil: História e Perspectivas. Dimensões: revista de história da UFES, nº 27, 2011. Disponível 
em: <http://www.periodicos.ufes.br/dimensoes/article/view/2585>. Acesso em: 30 de abr. de 2018. 
29Cáritas é uma organização humanitária da Igreja Católica, sem fim lucrativos. Atua, no Brasil, 
desde 1956 e tem um papel fundamental no acolhimento dos refugiados. Disponível em: < 
http://caritas.org.br/> Acesso em: 30 de abr. de 2018. 
30 MOREIRA, J. B.. A Problemática dos Refugiados na América Latina e no Brasil. Cadernos 
PROLAM/USP, Vol.2, Ano 4 (57-76), 2005 apud BÓGUS L.M. M; RODRIGUES, 2011, p.1. Disponível 
em: <http://www.periodicos.ufes.br/dimensoes/article/view/2585>. Acesso em: 30 de abr. de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6964.htm
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direitos humanos protegidos pela Convenção Americana de Direitos Humanos 

(Pacto de São José da Costa Rica) de 196931 

 

4. PROCESSO DE REFÚGIO  

4.1. PROCESSO OU PROCEDIMENTO DE REFÚGIO? 

Analisando a Lei Brasileira sobre refugiados (Lei nº 9.474/97), observa-se que 

apresenta um título denominado Do Processo de Refúgio (Título IV) e um capítulo 

intitulado Do Procedimento (Capítulo I). De igual forma, no que tange ao âmbito da 

Administração, tanto a Constituição Federal de 1988 quanto a Lei 9.784/9932, que 

trata do processo administrativo no campo da Administração Pública Federal, 

apresentam o termo “processo”. Nesse sentido, Di Pietro33 entende que haveria um 

sentido amplo de do termo “processo”, o qual abrangeria os três Poderes do Estado. 

No entanto, cada Poder estaria limitado às competências estabelecidas pela 

Constituição Federal. Sendo assim, de acordo com essa estudiosa, o processo 

legislativo, o processo judicial e o processo administrativo apresentariam 

especificidades orientada pela função de cada Poder.  O primeiro seria responsável 

pela elaboração das leis e os dois últimos pela aplicação das normas constitucionais 

e legais.  

Embora o Judiciário e o Executivo apliquem a legislação, Di Pietro assinala 

que devem-se distinguir os processos de cada Poder. Por um lado, o processo 

judiciário se configuraria mediante uma relação jurídica trilateral, na qual há um 

terceiro imparcial que intervém em um conflito entre as partes – autor(es) e réu(s). 

                                                           
31COSTA RICA. A Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (Pacto de San José de 
Costa Rica). In:  Coletânea de Instrumentos de Proteção Nacional e Internacional de Refugiados e 
Apátridas – ACNUR Brasil. Disponível em: < 
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2012/Lei_947_97_e_Coletanea_d
e_Instrumentos_de_Protecao_Internacional_de_Refugiados_e_Apatridas.pdf>. Acesso em: 30 de 
mar. de 2018; BRASIL. Decreto no 678, de 6 de novembro de 1992 - promulga a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm>. Acesso em: 30 de mar. de 
2018. 
32BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm>. Acesso em: 30 de mar. de 2018. 
33DI PIETRO, M. S. Z.. Direito administrativo. 30.ed. rev., atual. e ampl..Rio de Janeiro: Forense, 

2017, p. 791. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%20678-1992?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.784-1999?OpenDocument
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Por outro lado, o processo administrativo se estabeleceria por meio de uma ralação 

bilateral, na qual a Administração pode concentrar dois papeis, pois pode decidir 

sobre um determinado processo administrativo no qual pode ou não ser parte.  

Carvalho Filho condiz com Di Pietro e afirma que o termo “processo”, 

normalmente, é associado à função jurisdicional. Inclusive, em muitas ocasiões, é 

identificado como instrumento da jurisdição. Contudo, Carvalho Filho salienta que, 

nesse caso, trata-se de processo judicial que, embora seja o mais notório, não seria 

a única modalidade de processo. Dessa forma, também aponta para a existência de 

um processo legislativo e um processo administrativo34. 

Segundo Perlingeiro, no Brasil, é corrente usar a palavra “processo” como 

sinônimo de “procedimento”, distinguindo-se, assim, o “processo administrativo” do 

“processo judicial”35. Aquele se realizaria no âmbito da Administração Pública e este 

no Judiciário. A opção por se utilizar a expressão “processo”, também, na esfera 

administrativa, estaria relacionada com o fato de que “processo” designa o todo 

teológico do instituto enquanto termo “procedimento” designa apenas a mecânica de 

encadeamento das fases do processo36.  

No entanto, Medauar afirma que, no âmbito administrativo, haveria uma 

resistência quanto ao emprego do vocábulo “processo”, visto que poderiam 

confundi-lo com processo jurisdicional37. Inclusive, Perlingeiro38 assinala que, nos 

sistemas nacionais europeus e latino-americanos, no que se refere ao âmbito 

administrativo, é mais usual a palavra “procedimento” em vez de “processo”.  

Segundo este jurista, de maneira geral, no Brasil: 

somente após decisão denegatória de um requerimento administrativo, 
com a interposição de um recurso administrativo, que tecnicamente admite-se 

                                                           
34CARVALHO FILHO, J. dos S. Manual de direito administrativo – 28. ed. rev., atual. e ampl. – São 
Paulo: Atlas, 2015, p.1005.  
35PERLINGEIRO, R. Os princípios do procedimento administrativo no brasil e os desafios da 
igualdade e da segurança pública. Interesse Público - IP, Belo Horizonte, ano 13, n. 68, p. 94, 
jul./ago. 2011. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2196857>. Acesso 
em: 30 de abr. de 2018. Cf. PERLINGEIRO. Desafios contemporâneos da justiça administrativa 
na América Latina. Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, v. 4, n. 1, p. 168-170, jan./abr. 
2017. Disponível em: < https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2919991 >. Acesso em: 
30 de abr. de 2018. 
36SCHIRATO, 2010, p. 18; FERRAZ; DALLARI, 2017, p. 35 apud PERLINGEIRO, ibid. 
37MEDAUAR, 2010, p.44 apud PERLINGEIRO, ibid. 
38PERLINGEIRO, op. cit., p.95. 
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falar em processo administrativo como um meio de solução de conflitos. 
Enquanto não houver uma decisão denegatória, é preferível a expressão 
“procedimento administrativo”39. 

Nesse sentido, um processo administrativo seria instaurado, somente, quando 

houvesse a denegatória de um requerimento ou “procedimento administrativo”. 

Logo, o termo “processo” está vinculado à esfera judicial e não à administrativa. 

Assim, Perlingeiro entende que: 

[o] processo administrativo judicial descreve o processo sobre 
causas de direito administrativo que corre perante órgãos judiciais; processo 
administrativo extrajudicial refere-se ao processo sobre causas de direito 
administrativo perante autoridades administrativas; procedimento 
administrativo designa um processo administrativo extrajudicial sem aptidão 
para gerar jurisdição (pela ausência de independência das autoridades)40. 

De acordo com Medauar, o receio de empregar o termo “processo”, no campo 

da Administração Pública, não teria fundamento se for considerado a 

processualidade ampla, a qual está vinculada à atividade de qualquer poder estatal. 

Por isso, Carvalho Filho entende que o emprego de procedimento administrativo 

como sinônimo de processo administrativo seria inadequado, posto que “todo 

processo demanda um procedimento – que é a tramitação dos atos –, da mesma 

forma que todo procedimento só tem existência se houver o respectivo processo –, 

este indicando a relação jurídica firmada entre aqueles que dele participam”41. 

A pesar das controvérsias existentes em torno da utilização da expressão 

processo administrativo, no presente trabalho, optou-se por adotar os termos usados 

pela Lei Brasileira sobre refugiados (Lei nº 9.474/97), pois, examinado o Capítulo I – 

Do procedimento - entendeu-se que “procedimento” seria uma das etapas ou 

requisitos necessários para iniciar o processo de refúgio. Esse momento é essencial, 

posto que, nele, efetuam-se a solicitação de refúgio e o registro da declaração 

prestada pelo solicitante, a fim de esclarecer as circunstâncias e fatos que 

fundamentarão o pedido de refúgio, bem como a indicação de elementos de prova 

pertinentes. Observa-se, pois, que o “procedimento” integra um instituto jurídico mais 

amplo – o Processo de Refúgio – e é fundamental considera-lo, já que sem o 

“procedimento”, inexiste o processo de refúgio. Dessa forma, o estrangeiro que 

                                                           
39Id., 2015a, p. 307. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2511545>. 
Acesso em: 30 de abr. de 2018. 
40PERLINGEIRO, op. cit., p.170. 
41CARVALHO FILHO, loc. cit. 
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ingressou irregularmente ao Brasil não será protegido pela Lei Brasileira sobre 

Refugiados (Lei 9.474/97). 

 

4.2. ÓRGÃOS COMPETENTES PARA ANALISAR OS PROCESSOS, 

DEFERIR OU INDEFERIR OS PEDIDOS DE REFÚGIO 

Anteriormente, citou-se o papel que o ACNUR ocupa no âmbito internacional, 

pois, por meio do Manual de procedimentos e critérios para a determinação da 

condição de refugiado42 - fundamentado na Convenção Relativa ao Estatuto dos 

Refugiados de 1951 e no Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 196743 - 

constitui os parâmetros para identificar entre os diversos solicitantes de refúgio quais 

deveras se enquadram em tal condição. Ademais, de estabelecer essas diretrizes, o 

ACNUR também fiscaliza os movimentos de refúgio, com o intuito de assegurar os 

direitos humanos e o reassentamento dos refugiados. No Brasil, como já foi 

mencionado, esse papel foi incumbido ao CONARE – órgão instituído no âmbito do 

Ministério da Justiça, de acordo com o art. 11 da Lei Brasileira sobre Refugiados (Lei 

9.474/97)44, na qual estão determinadas, também, no art. 12, as competências e, no 

art. 14, a estrutura e o funcionamento desse órgão.  

No que se refere às competências do CONARE, destacam-se as presentes 

nos incisos I, II e III do art. 1245, os quais assinalam que este órgão analisa os 

                                                           
42ACNUR. Manual de procedimentos e critérios para a determinação da condição de refugiado: 
de acordo com a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 relativos ao estatuto do refugiado. 
Disponível em: < http://www.acnur.org/portugues/wp-
content/uploads/2018/02/Manual_de_procedimentos_e_crit%C3%A9rios_para_a_determina%C3%A7
%C3%A3o_da_condi%C3%A7%C3%A3o_de_refugiado.pdf >. Acesso em: 30 de abr. de 2018. 
43ESTADOS UNIDOS. Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967. In:  Coletânea de 
Instrumentos de Proteção Nacional e Internacional de Refugiados e Apátridas – ACNUR Brasil. 
Disponível em: < 
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2012/Lei_947_97_e_Coletanea_d
e_Instrumentos_de_Protecao_Internacional_de_Refugiados_e_Apatridas.pdf>. Acesso em: 30 de 
mar. de 2018. 
44Lei 9.474/97, op. cit., art. 11. Fica criado o Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE, órgão 
de deliberação coletiva, no âmbito do Ministério da Justiça. 
45Ibid., art. 12. Compete ao CONARE, em consonância com a Convenção sobre o Estatuto dos 
Refugiados de 1951, com o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967 e com as demais 
fontes de direito internacional dos refugiados: I - analisar o pedido e declarar o reconhecimento, em 
primeira instância, da condição de refugiado; II - decidir a cessação, em primeira instância, ex 
officio ou mediante requerimento das autoridades competentes, da condição de refugiado; III - 
determinar a perda, em primeira instância, da condição de refugiado; 
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pedidos de refúgio, concede, nega, cessa ou determina a perda do refúgio, em 

primeira instância. Isso significa que o solicitante de refúgio, quando negado seu 

pedido, ou o refugiado, quando cessado ou determinada a perda da sua condição, 

conforme os art. 29 e 40 da Lei Brasileira sobre Refugiados (Lei 9.474/97)46, pode 

recorrer, a fim de que haja uma segunda avaliação do caso. Nota-se, pois, a 

garantia do direito ao duplo grau de “jurisdição”, na esfera administrativa, o qual está 

previsto, também, na Constituição Federal de 1988, no art. 5º, inciso LV, e na Lei 

9.784/99, no art. 2º, X47 e no Capítulo XV – Do Recurso Administrativo e da Revisão. 

Com respeito ao uso do termo “jurisdição”, Perlingeiro assinala que, no Brasil, 

esse vocábulo é empregado, assim como “processo”, no âmbito do Judiciário. 

Entretanto, esse estudioso afirma que, embora, desde a instituição da República, em 

1891, prevaleça a jurisdição una, a Constituição Federal de 1988 expressa a 

realização do devido processo legal administrativo, o qual se efetuaria na esfera 

extrajudicial48. Nesse aspecto, Perlingeiro afirma que o direito brasileiro se afastaria 

do sistema europeu-ocidental no qual, atualmente, os “procedimentos 

administrativos” estão sujeitos a um duplo grau de jurisdição no âmbito judicial. Por 

conseguinte, se aproximaria do sistema norte-americano contemporâneo: 

a Constituição brasileira, a exemplo do direito norte-americano, 
impôs um processo na seara administrativa, isto é, abriu caminho para uma 
jurisdição na esfera administrativa (extrajudicial), que, nos EUA, porém 
convive com um judicial review limitado e com um sistema judicial de 
jurisdição única.49 

Não obstante, Perlingeiro salienta que com relação às decisões 

administrativas, as quais estão vinculadas a um “processo” que, por conseguinte, 

deve garantir o devido processo legal instituído pela Carta Magna, inexistiriam 

prerrogativas que possibilitassem a efetiva independência das autoridades 

                                                           
46Ibid., art. 29. No caso de decisão negativa, esta deverá ser fundamentada na notificação ao 
solicitante, cabendo direito de recurso ao Ministro de Estado da Justiça, no prazo de quinze dias, 
contados do recebimento da notificação; Art. 40. Compete ao CONARE decidir em primeira instância 
sobre cessação ou perda da condição de refugiado, cabendo, dessa decisão, recurso ao Ministro de 
Estado da Justiça, no prazo de quinze dias, contados do recebimento da notificação. 
47Lei 9.784/99, op. cit. - art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. X - garantia dos direitos à 
comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de 
recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio; 
48Id., 2015b, p. 92. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/43658>. Acesso em: 20 de 
ago. de 2018. 
49PERLINGEIRO, op. cit., p. 299-300. 
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administrativas com poder decisório. Além disso, no campo da Administração 

pública, as atividades investigatória e decisória referentes a um “processo” 

administrativo estariam concentradas em uma mesma autoridade e em um mesmo 

representante de dita autoridade. Ademais, afirma que, embora seja possível o 

pedido de reconsideração e recurso contra uma decisão inicial, ele seria interposto 

perante mesma autoridade e mesmo conduzido por um representante distinto, este 

manteria uma relação de hierarquia disciplinar com aquele que proferiu a decisão 

inicial50. Assim sendo, esse pesquisador entende que não haveria uma 

independência nos processos administrativos, afetando, consequentemente, a 

imparcialidade cuja ausência implica sério comprometimento da imparcialidade 

objetiva, e descrédito generalizado do processo administrativo extrajudicial perante a 

sociedade.51 

 

4.2.1. CONFIGURAÇÃO DA IMPARCIALIDADE EM UM PROCESSO 

DE REFÚGIO 

No que tange aos processos de refúgio, de que modo se configura a 

imparcialidade nas decisões referentes a esses processos? Para responder esta 

indagação, faz-se necessário analisar o §2º do art. 14 da Lei Brasileira sobre 

Refugiados (Lei 9.474/97), no qual se expressa o seguinte: os membros do 

CONARE serão designados pelo Presidente da República, mediante indicações dos 

órgãos e da entidade que o compõem. Nota-se que há uma relação de hierarquia 

administrativa, visto que os membros do CONARE estão subordinados ao 

Presidente da República. Observa-se que este órgão é conformado, segundo o art. 

14 e incisos, por:  

I - um representante do Ministério da Justiça, que o presidirá; 
II - um representante do Ministério das Relações Exteriores; 
III - um representante do Ministério do Trabalho; 
IV - um representante do Ministério da Saúde; 
V - um representante do Ministério da Educação e do Desporto; 
VI - um representante do Departamento de Polícia Federal; 

                                                           
50Ibid., p. 317-318. 
51Id., jan./abr. 2017, p. 193. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2919991>. Acesso em: 30 de abr. de 2018. 
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VII - um representante de organização não-governamental, que se dedique 
a atividades de assistência e proteção de refugiados no País. 

Recorde-se que o CONARE tem poder decisório acerca do processo de 

refúgio em primeira instância, sendo o Ministro do Estado da Justiça a autoridade 

competente para analisar o requerimento em grau recursal. No caso do Ministro, de 

igual modo que os integrantes do CONARE, também, está subordinado ao 

Presidente da República, conforme o art. 87, parágrafo único e incisos, da CF/88: 

Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores 
de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos. 
Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições 
estabelecidas nesta Constituição e na lei: 
I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades 
da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e 
decretos assinados pelo Presidente da República; 
II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; 
III - apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no 
Ministério; 
IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou 
delegadas pelo Presidente da República. 

 Nota-se, pois, uma ausência de independência, posto que todos esses órgão 

públicos estão atrelados ao chefe do executivo. Nesse sentido, em um primeiro 

momento, poder-se-ia afirmar que a imparcialidade das decisões tomadas pelo 

CONARE e pelo Ministro do Estado da Justiça seriam afetadas por esse caráter de 

subordinação. Segundo Perlingeiro, parece incoerente exigir que uma autoridade 

aplique normas administrativas ou leis que tenham sido instituídas ou interpretadas 

por autoridades hierarquicamente superiores e decida com a imparcialidade 

suficiente52.  

 Entretanto, esse jurista também afirma que é inerente à noção de um Estado 

de Direito que a solução de conflitos administrativos decorra de uma atividade 

estatal que atente para as garantias do devido processo legal53. Dessa forma, 

Perlingeiro entende que poderia haver órgãos de proteção cujas autoridades 

administrativas seriam instituídas de independência. Contudo, caberia a cada 

Estado, de acordo com seu contexto histórico, social e político, determinar em que 

                                                           
52PERLINGEIRO, op. cit., p. 319. 
53PERLINGEIRO, loc. cit. 
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lugar da estrutura organizacional judicial, executiva e legislativa, estabeleceria as 

autoridades independentes54.  

Observa-se que no Brasil, conforme o art. 2 da CF/8855, a independência se 

estabelece entre o Legislativo, Executivo e Judiciário que, por sua vez, apresentam 

uma estrutura administrava composta por órgãos vinculados à cúpula de cada 

Poder56. Nota-se, assim, essa conformação de hierarquia administrativa dentro dos 

órgãos competentes para analisar os processos de refúgio. Por isso, analisando o 

§2º do art. 14 da Lei Brasileira sobre refugiados (Lei 9.474/97), parágrafo único e 

seus incisos do art. 87 da CF/88, percebe-se a inexistência da independência dos 

membros do CONARE e do Ministro de Estado da Justiça. 

Perlingeiro assinala que, embora a Constituição Federal de 1988 tenha 

instituído como direito fundamental o devido processo legal prévio para à decisão 

administrativa (extrajudicial), as autoridades administrativas carecem de 

independência57 e, consequentemente, de imparcialidade objetiva, já que 

A independência é igualmente necessária nas funções 
administrativas secundárias (funções de solução de conflitos pela própria 
Administração Pública) e, sendo pressuposto da imparcialidade, sua 
ausência implica sério comprometimento da imparcialidade objetiva, e 
descrédito generalizado do processo administrativo extrajudicial.58 

Não obstante, mesmo a independência sendo pressuposto da imparcialidade, 

isso não significa que as autoridades administrativas não possam ser imparciais, 

visto que há instrumentos que podem efetivar a imparcialidade dessas autoridades. 

Mediante a leitura do Capítulo VII da Lei 9784/99 que trata Dos impedimentos e Da 

suspeição, observam-se normas que impedem a atuação de autoridades as quais, 

de alguma maneira, podem comprometer a imparcialidade de uma decisão. Pode-se 

afirmar que o mecanismo de promoção da imparcialidade, no que se refere aos 

processos de refúgio, em certa medida se configura, também, na Lei Brasileira sobre 

Refugiados (Lei 9.474/97), pois, no art. 14, determina que o CONARE seja 

constituído por representantes de diferentes Ministérios, do Departamento da Polícia 

                                                           
54 Ibid. 
55Constituição Federal, op. cit., art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, 
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
56 DI PIETRO, op. cit., p. 674. 
57PERLINGEIRO, op. cit., p. 92-93. 
58PERLINGEIRO, loc. cit. 
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Federal e de uma organização não governamental. Conforme o art. 16 da Lei 

9.474/97 e seu parágrafo único, esse órgão se reunirá com quorum de quatro 

membros com direito a voto, deliberando por maioria simples e havendo empate, 

será considerado como voto decisivo o do Presidente do CONARE. 

Além disso, considerando o art. 48 da Lei Brasileira sobre refugiados (Lei 

9.474/97)59, em consonância com o art.1º, III; art.4º, II e o art. 5º, LIV da CF/8860, 

observa-se a necessidade de que as decisões acerca dos processos de refúgio 

sejam orientadas pelos preceitos constitucionais e pelas convenções, ratificadas 

pelo Brasil, as quais tratam dos direitos humanos. Ademais, de acordo com o art. 2º 

da Lei 9784/99, a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 

ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

Portanto, todas as decisões referentes aos processos, no âmbito da Administração, 

devem estar fundamentadas na ordem constitucional e legal brasileira.  

Entretanto, Perligeiro afirma que, em América Latina, na prática, as 

autoridades administrativas não estariam aptas para exercer o autocontrole da 

juridicidade constitucional e convencional dos próprios atos administrativos nem para 

garantir os direitos fundamentais dos administrados. Na opinião desse estudioso, a 

relação de subordinação entre Administração Pública e Governo interfere nas 

decisões das autoridades, posto que ainda persiste a ideia de haver maior 

compromisso à subordinação hierárquica do que à legalidade61. Além disso, muitos 

funcionários temem que suas ações sejam consideradas um desvio de conduta 

funcional, caso desafie as interpretações limitadas da lei para resguardar direitos 

fundamentais. 

                                                           
59Lei 9.474/97, op. cit. art. 48 Os preceitos desta Lei deverão ser interpretados em harmonia com a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, com a Convenção sobre o Estatuto dos 
Refugiados de 1951, com o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967 e com todo 
dispositivo pertinente de instrumento internacional de proteção de direitos humanos com o qual o 
Governo brasileiro estiver comprometido.  
60Constituição Federal, op. cit., art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana; art. 4º A República Federativa 
do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: II - prevalência dos 
direitos humanos; art. 5º LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal. 
61PERLINGEIRO, op. cit., p. 192. 
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Outro aspecto que também interferiria na configuração da imparcialidade das 

autoridades administrativas estaria relacionado ao fato delas concentrarem as 

funções investigativas e decisórias. Segundo Perlingeiro, essa seria uma tendência 

do direito brasileiro de associar-se ao “procedimento administrativo” inquisitorial62. 

Nesse sentido, Di Pietro afirma que a Administração não pode “proferir decisões 

com força de coisa julgada, pois ninguém pode ser juiz e parte ao mesmo tempo ou 

ninguém pode ser juiz em causa própria. Aliás, é essa precisamente a distinção 

fundamental entre a função administrativa e a função jurisdicional”63. Assim, de 

acordo com Carvalho Filho, nos processos administrativos nos quais a 

Administração for parte e julgadora, as decisões podem ser impugnadas no 

Judiciário, com o intuito de garantir um julgamento imparcial e equidiste dos 

interesses do particular e do Estado-Administração64.  

Sendo assim, percebe-se a necessidade de haver um controle jurisdicional 

dos atos administrativos. Contudo, de que maneira esse controle se efetua no que 

se refere aos processos de refúgio no Brasil? 

 

4.2.1.1. CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE ATOS 

ADMINISTRATIVOS NOS PROCESSOS DE REFÚGIO 

Atualmente, o sistema de jurisdição que vigora no Brasil é o da jurisdição una, 

prevista no inciso XXXV, do art. 5º da CF/8865.  Dessa forma, não há uma separação 

entre os conflitos de direito público e os de direito privado. Assim, não há uma justiça 

especializada para tratar, somente, de questões relacionadas à Administração 

Pública. Em virtude dessa característica da justiça brasileira, todos os atos 

praticados pelo Poder Público em seus diversos níveis de governo administrativos 

ficam sujeitos ao controle jurisdicional.   

Perlingeiro assinala que o modelo de justiça administrativa brasileiro tem um 

caráter híbrido, pois, embora o Brasil adote o sistema monista, influenciados pelo 
                                                           
62PERLINGEIRO, op. cit., p. 303. 
63DI PIETRO, op. cit., p. 792. 
64CARVALHO FILHO, op. cit., p. 1009. 
65Constituição Federal, op. cit., art. 5º, XXXV A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito. 
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direito norte-americano, apresenta aspectos do direito europeu, já que as decisões 

administrativas estão sujeitas à revisão judicial. Esse estudioso também esclarece 

que, apesar da Constituição de 1988 instituir o devido processo legal administrativo 

(extrajudicial) como categoria de direito fundamental, a justiça administrativa 

brasileira não revela uma estrutura especializada como a dos administrative judges 

no judicial review norte-americanos. De algum modo, esse sistema estadunidense 

supre a ausência de leis e cortes especializadas em direito público, como existe no 

direito francês e alemão, cuja jurisdição é dual, visto que há uma jurisdição 

administrativa, formada pelos tribunais de natureza administrativa, e a jurisdição 

comum, composta por órgãos do Poder Judiciário, com a competência de resolver 

os demais litígios. 66 

Tendo em vista a configuração do sistema jurídico brasileiro, percebe-se que 

o controle jurisdicional abarca os atos administrativos nos processos de refúgio. 

Entretanto, esse controle limita-se à análise da legalidade e constitucionalidade dos 

atos, como se observa na Tutela Provisória na Ação Civil Originária: TP ACO 

3.121 RR – Roraima 0069076-95.2018.1.00.0000.  Relatora: Ministra Rosa Weber. 

DJE-160 08/08/2018. Supremo Tribunal Federal, 2018: 

Sem dúvida, no Estado democrático de direito, mesmo os atos ditos 
soberanos não são absolutamente livres de constrangimentos, estando 
sujeitos ao império da lei. Isso significa que a discricionariedade assegurada 
ao Chefe do Poder Executivo para exercer a sua competência privativa há 
de ser exercida dentro do espaço demarcado pelo conjunto formado pelos 
tratados internacionais adotados pelo Brasil sobre o tema e a legislação de 
regência emanada do Congresso Nacional, tudo sob a égide da 
Constituição Federal, a conformar a política migratória brasileira.  

Ao Poder Judiciário compete, quando provocado, no exercício da 
sua missão institucional, aferir e, se o caso, determinar o cumprimento 
desse complexo normativo (Constituição, tratados e legislação), que se 
impõe como parâmetro da atuação executiva e administrativa no tocante à 
política migratória. Entretanto, quando presente questão envolvendo a 
prática de atos de soberania, o exercício devido da jurisdição se qualifica 
por especial deferência aos demais poderes, sendo insuscetível de se 
substituir às escolhas políticas legitimadas mediante procedimentos 
deliberativos e representativos, bem como à ampla margem de 
discricionariedade decisória assegurada a quem investido da autoridade 
para implementar tais escolhas67. 

                                                           
66PERLINGEIRO, op. cit., p., 309-310; PERLINGEIRO, loc. cit.. Cf. ASIMOW, Michael. Cinco 
modelos de adjudicação administrativa (Justiça Administrativa). Revista de Investigações 
Constitucionais, Curitiba, v. 4, n. 1, p. 129-165, jan./abr. 2017. Disponível em: < 
https://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/50154>. Acesso em: 4 de nov. de 2018. 
67Rosa Weber, op. cit., p. 7. Cf. TRF-3 - Apelação Cível: AMS 00104785620154036100 SP. 
Desembargador Federal Johosom Di Salvo. E-DJF3 Judicial 07/02/2017. Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região. Disponível em: <https://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/427785738/apelacao-civel-

https://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/427785738/apelacao-civel-ams-104785620154036100-sp
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Portanto, nota-se que o Poder Judiciário não examina o mérito dos atos 

administrativo referentes ao instituto do refúgio. Sendo assim, fica garantida a 

discricionariedade da Administração, sempre e quando se atente para o Sistema de 

Freios e Contrapesos, preservando, consequentemente, o Estado Democrático de 

Direito, consagrado na Constituição Federal de 1988.  

4.3. OUTROS REQUISITOS INERENTES AO PROCESSO DE REFÚGIO 

Como mencionado anteriormente, de acordo com os dados apresentados 

pela Secretaria Nacional de Justiça (SNJ), na 3ª edição do relatório do CONARE – 

Refúgio em Números – em 2017, das 86.007 solicitações de refúgio em trâmite, 

somente, 10.145 foram deferidas. Independentemente, da maneira como esses 

migrantes ingressam ao Brasil, a Lei Brasileira sobre Refugiados (Lei 9.474/97), em 

seus art. 7º e 8º68, assegura o direito a qualquer estrangeiro de solicitar o 

reconhecimento de refúgio a qualquer autoridade migratória localizada na fronteira. 

Enquanto não houver uma decisão definitiva com relação à concessão de refúgio, 

conforme o §1 do art. 7º da Lei Brasileira sobre Refugiados (Lei 9.474/97), em 

hipótese alguma será efetuada sua deportação para fronteira de território em que 

sua vida ou liberdade esteja ameaçada, em virtude de raça, religião, nacionalidade, 

grupo social ou opinião política. Observa-se nesse artigo, a necessidade que 

resguardar princípios fundamentais expressos na Constituição Federal de 1988 – a 

dignidade da pessoa humana (art.1º, III) e os direitos humanos (at.4º II) inerentes a 

todos os indivíduos.  

No Brasil, esses direitos também são resguardados pela Convenção 

Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) de 1969, 

                                                                                                                                                                                       
ams-104785620154036100-sp>. Acesso em: 24 de ago. de 2018; TRF-2 - Apelação Cível – AC 
0003687-59.2013.4.02.5101 RJ. Desembargador Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama. DJ 
11/05/2016. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Disponível em: < https://trf-
2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/340734366/apelacao-ac-36875920134025101-rj-0003687-
5920134025101/inteiro-teor-340734378>. Acesso em: 24 de ago. de 2018. 
68Lei 9.474/97, op. cit., art. 7º O estrangeiro que chegar ao território nacional poderá expressar sua 

vontade de solicitar reconhecimento como refugiado a qualquer autoridade migratória que se 

encontre na fronteira, a qual lhe proporcionará as informações necessárias quanto ao procedimento 

cabível.art. 8º O ingresso irregular no território nacional não constitui impedimento para o estrangeiro 

solicitar refúgio às autoridades competentes; 

https://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/427785738/apelacao-civel-ams-104785620154036100-sp
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ratificada pelo Brasil mediante o Decreto 678 de 199269. Segundo a Min. Rosa 

Weber, dita Convenção promoveria um “alargamento da proteção do imigrante”70, 

posto que, na décima conclusão, o Pacto de São José da Costa Rica expressa que 

tanto os tanto os refugiados como as pessoas que migram por outras razões, 

incluindo razões econômicas, são titulares de direitos humanos que devem ser 

respeitados em qualquer momento, circunstância ou lugar71: Ademais, expressa que 

esses direitos inalienáveis devem ser respeitados antes, durante e depois do seu 

êxodo ou do regresso aos seus lares, devendo ser-lhes proporcionado o necessário 

para garantir o seu bem-estar e dignidade humana72. Percebe-se que esses direitos 

também são amparados pela Lei de migração (Lei nº 13.445/17), a qual, no art.3º, 

determina os princípios e diretrizes da política migratória brasileira, entre os quais 

estão: universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos 

(inciso I) e acolhida humanitária (inciso VI).   

Portanto, nota-se que, o solicitante de refúgio tem seus direitos garantidos 

enquanto o processo de reconhecimento de refúgio estiver em andamento. Saliente-

se que, de acordo com o § 3º do art. 5º da CF/8873, a Convenção tem força de 

Emenda Constitucional. Sendo assim, são garantidos o devido processo legal e o 

contraditório e ampla defesa, conforme o art. 5º, incisos LIV e LV da CF/8874, 

respectivamente. Estes direitos também são resguardados pela Lei 9.474/97, no 

Título II, que trata Do Ingresso no Território Nacional e do Pedido de Refúgio e, no 

Título IV referente Do Processo de Refúgio. Recorde-se, como já mencionado 

anteriormente, que os processos são analisados em primeira instancia pelo 

CONARE e, posteriormente, em caráter recursal, pelo Ministro de Estado da 

Justiça75. Ademais, ressalte-se que, conforme o art. 21 dessa lei, Recebida a 

                                                           
69BRASIL. Decreto no 678, de 6 de novembro de 1992 - promulga a Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Disponível 
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm>. Acesso em: 30 de mar. de 2018. 
70 Rosa Weber, op. cit., p. 16 
71A Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, op. cit., p.106-107. 
72 Ibid. 
73Constituição Federal, op. cit., Art. 5º - § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 
quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). 
74Ibid., Art. 5º:  LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 
legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 
75Lei 9.474/97, op. cit., art. 40. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%20678-1992?OpenDocument
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solicitação de refúgio, o Departamento de Polícia Federal emitirá protocolo em favor 

do solicitante e de seu grupo familiar que se encontre no território nacional, o qual 

autorizará a estada até a decisão final do processo76. Inclusive, enquanto o processo 

não for concluído, de acordo com o art. 10, ficam suspensos qualquer procedimento 

administrativo ou criminal pela entrada irregular, instaurado contra o peticionário e 

pessoas de seu grupo familiar que o acompanhem77.  Caso seja reconhecida a 

condição de refúgio, esses procedimentos serão arquivados78. Saliente-se que, 

embora haja negativa do pedido de refúgio, em grau recursal – configurando a 

decisão definitiva, visto que a decisão do Ministro de Estado da Justiça é irrecorrível, 

segundo o §1º do art. 1079 - o solicitante de refúgio passa a ser amparado pela 

legislação de estrangeiros, sendo vedada, conforme o art. 32, a sua transferência 

para o seu país de nacionalidade ou de residência habitual, enquanto 

permanecerem as circunstâncias que põem em risco sua vida, integridade física e 

liberdade salvo nas situações determinadas nos incisos III e IV do art. 3º desta Lei80. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em virtude do que foi exposto neste trabalho, percebe-se a necessidade de 

dar continuidade aos estudos referentes ao processo de refúgio, às decisões 

tomadas no âmbito da Administração Pública acerca desses processos, bem como 

ao controle jurisdicional que se efetua nos atos das autoridades administrativas 

competentes para analisar, conceder ou negar o refúgio no Brasil. Dessa forma, 

poder-se-á compreender melhor de que modo o Estado brasileiro proporciona uma 

estrutura administrativa e judiciária para garantir os direitos humanos dos solicitantes 

de refúgio.  

Ademais, seria interessante elaborar pesquisas sobre as técnicas de 

hermenêutica utilizada pelas autoridades para decidir acerca dos pedidos de refúgio. 

                                                           
76Ibid., art. 21. 
77Ibid., art. 10.  
78Ibid., art. 10, §1º. 
79Ibid., art. 41. A decisão do Ministro de Estado da Justiça é irrecorrível e deverá ser notificada ao 
CONARE, que a informará ao estrangeiro e ao Departamento de Polícia Federal, para as 
providências cabíveis. 
80Ibid., art.32.  
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Para isso, será necessário, também, examinar os instrumentos que garantem a 

autonomia do Ministério da Justiça. Assim, poder-se-á identificar se este órgão 

apresenta uma estrutura administrativa que promova a autonomia das autoridades, 

com a finalidade de proporcionar um exercício decisório condizente tanto com os 

preceitos constitucionais e legais brasileiros quanto com os tratados internacionais 

de direitos humanos adotados pelo Brasil. 
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