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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a temática dos refugiados em território 

nacional sob o viés procedimental. Nesse sentido, a pesquisa compor-se-á da apreciação do 

procedimento para reconhecimento do status de refugiado e da adoção do documento 

denominado Registro Nacional Migratório como garantidor de direitos desses indivíduos em 

território Nacional. Noutro giro, a pesquisa, partindo da análise histórica dos direitos dos 

refugiados no mundo, objetiva apreciar os direitos despendidos ao migrante forçado no Brasil, 

bem como as inovações trazidas pela lei 13.445, de 24 de maio de 2017 – lei de migração. A 

pesquisa está estruturada em três capítulos. O primeiro capítulo irá dissertar acerca do 

histórico dos direitos dos refugiados, perpassando pela definição normativa deste grupo, pelos 

direitos conferidos a eles no território brasileiro e pelas inovações que surgiram com a lei 

mencionada acima. No capítulo seguinte será feito um estudo sobre o procedimento adotado 

para a declaração do status de refugiado, abordando, desta forma, o procedimento da 

solicitação e subsequente concessão do registro nacional migratório, tal como uma análise 

crítica sobre essa sistemática. Por fim, será feita uma análise sobre as perspectivas positivas e 

negativas quando da declaração do status de refugiado e da obtenção do registro nacional 

migratório, com análise jurisprudencial sobre o tema. Concluir-se-á que a temática 

procedimental dos refugiados dentro do território nacional é precária, assim como estudos e 

jurisprudências sobre o assunto, que, em sua maioria, são limitados ao processo de trânsito 

entre países, assim, será possível notar que a quantidade de violações que acometem tais 

indivíduos é, em grande parte, responsabilidade do direito interno como um todo, ainda 

insuficiente.  

 

Palavras-chave: Refugiados; Registro Nacional Migratório; migrante forçado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The following article aims to analyze the issue of Refugees in national territory under 

the procedural bias. In this sense, the research will be composed of the assessment of the 

procedure for recognition of refugee status and the adoption of the document called the 

National Migration Registry as guarantor of the rights of these individuals in the national 

territory. In another round, the research, based on the historical analysis of Refugee rights in 

the world, aims to appreciate the rights spent to forced migrants in Brazil, as well as the 

innovations brought by law 13.445, dated May 24, 2017 - migration law. The research is 

structured in three chapters. The first chapter will discuss the history of refugee rights, 

through the normative definition of this group, the rights granted to them in the Brazilian 

territory and the innovations that have arisen with the law mentioned above. In the following 

chapter, a study will be carried out on the procedure adopted for the declaration of Refugee 

Status, thus addressing the request procedure and subsequent granting of the National 

Migration Registry, as well as a critical analysis of this system. Finally, an analysis will be 

made of the positive and negative perspectives when declaring refugee status and obtaining 

the National Migration Register, with jurisprudential analysis on the subject. It will be 

concluded that the procedural issue of Refugees within the national territory is precarious, as 

well as studies and jurisprudence on the subject, which, for the most part, are limited to the 

process of transit between countries, so it will be possible to note that the quantity of 

violations committed by such individuals is largely the responsibility of domestic law as a 

whole, which is still insufficient. 

 

Keywords:Refugees; National Migration Registry; migrant. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa visa pormenorizar o procedimento adotado no Brasil para o 

reconhecimento do status de refugiado daqueles que o pleiteiam e da importância da 

documentação conferida como asseguradora de direitos na ordem social. Para isso, apontar-

se-á os principais organismos responsáveis pela assistência desses grupos, tanto no momento 

em que ingressam em território nacional, como no decorrer de sua permanência.  

Nesse diapasão, será feita uma abordagem histórica de alguns institutos que regeram o 

Refúgio no mundo, os detalhamentos sobre a evolução legislativa do refúgio no Brasil e 

conceitos dos institutos estudados por meio de análise legal e jurisprudencial. Sob a análise de 

pontos relevantes da lei 9.474/97, será possível evidenciar quais as inovações foram trazidas 

pela Lei de Migração – a normativa nº 13.445/17. 

No primeiro capítulo será abordado, inicialmente, o histórico das normas 

regulamentadoras do instituto do refúgio em âmbito internacional, apontando os principais 

institutos normativos a respeito da matéria. Abordaremos a temática do refúgio como uma 

análise da salvaguarda de direitos fundamentais, analisaremos o momento histórico em que 

emerge a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e o Protocolo sobre o 

Estatuto dos Refugiados em 1972. Ademais, também trataremos sobre o Conceito de 

Refugiado e os direitos a eles conferidos em território nacional, sob a égide da nova lei de 

Migração. 

No segundo capítulo será realizado um estudo sobre o procedimento para a declaração 

do status de refugiado, com a finalidade de analisar como se organizam os refugiados desde o 

momento da solicitação até a concessão do documento do registro nacional migratório. Ao 

fim, será apresentada uma análise crítica a respeito da sistemática adotada.  

O terceiro capítulo tratará a respeito das perspectivas quando da obtenção do 

reconhecimento do status de refugiado, bem como da obtenção do registro nacional 

migratório e da emissão de seu respectivo documento pela autoridade competente. Por meio 

de análise de duas jurisprudências sobre o tema, serão analisados quais desafios ainda são 

encarados por estes indivíduos no Brasil. 

Historicamente, a questão dos refugiados é delicada porquanto o panorama que o 

concebe. De um lado, têm-se indivíduos com fundados temores de perseguição, grave e 

generalizada violações de direitos humanos com risco de letalidade se deslocando e, de outro, 

uma população ainda resistente ao ingresso e permanência daqueles em seu território. Nesse 
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sentido, cumpre ao Estado dispensar as formas mais efetivas de conscientização, proteção e 

combate a xenofobia, através de um aparato normativo robusto, para que àquele que procura 

refúgio não permaneça experimentando sucessivas violações aos seus direitos fundamentais. 

Com a elaboração da lei 9.474 de 22 de Julho de 1997, o Brasil ratificou seu 

compromisso com a proteção dos direitos humanos, sendo este o primeiro instrumento 

normativo que trata da temática dos refugiados na América Latina, de modo que precisa os 

procedimentos de implantação da Convenção de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados, e 

do Protocolo de 19671.  

A referida norma com seus oito capítulos e quarenta e nove artigos buscou abarcar 

todo o necessário para o amparo do solicitante e do reconhecido refugiado. De forma clara, 

definiu os requisitos e procedimentos para a efetivação da acolhida por refúgio no Brasil, 

garantiu a esses imigrantes direitos fundamentais, invioláveis, em consonância com a CF/88.  

Nesse sentido e com o referido intento, o Governo Federal criou dois documentos para 

a regularização de quem necessita da proteção brasileira2: o documento provisório do registro 

nacional migratório, que no caso do refúgio é emitido quando da formalização da solicitação dentro do 

território nacional e do documento do registro nacional migratório, documento concedido quando do 

efetivo reconhecimento do status de refugiado. 

A problemática, contudo, é apresentada quando a legislação interna e os documentos 

supramencionados não são suficientes para propiciar a proteção pretendida num contexto 

internacional, seja pela escassez de recursos para integração local, pelo conhecimento 

superficial do instituto pela população, ou mesmo pela xenofobia e intolerância.   

A sistematização aqui aplicada é a exposição de duas – relevantes – normativas 

internacionais, das normativas nacionais: que englobam leis, portarias e resoluções, com a 

evidenciação da lei 13.445/17, além do entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o 

assunto.  

Pelo exposto, a pesquisa objetiva, colaborar com a discussão da questão dos 

refugiados no Brasil, para que pondere se as medidas hoje empregadas são eficientes na 

proteção desses indivíduos. 

 

                                                             
1 ANNONI, Dannielle; VALDES, Lysian Carolina. Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil. 2013.Ed. 
Juruá, p. 102. 
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1. REFUGIADOS E SUA AFIRMAÇÃO NORMATIVA 

 

Neste capítulo objetiva-se demonstrar aspectos relevantes no que tange a evolução 

normativa de proteção aos refugiados no âmbito mundial para revelar o porquê a legislação 

brasileira é uma das mais avançadas do mundo, além de apontar conceitos essenciais atinentes 

a matéria do presente trabalho.  

 

1.1.   Histórico da normativa de refúgio  

  

A ideia de refúgio, ainda que não como nos seja apresentada atualmente, guarda 

relação com os exórdios civilizatórios. Os grandes impérios antigos, a ressaltar o greco-

romano, praticavam a proteção sob a forma de acolhimento sendo, em sua grande maioria, 

justificado pela hospitalidade3. 

No entanto, também há registros da prática do acolhimento justificado por 

perseguições religiosas. Notadamente, era dispensada a proteção, nos templos cristãos, aos 

criminosos comuns que não representassem vultosa periculosidade. Justificado pelo fato de 

que lá, em decorrência da submissão à própria instituição da Igreja e respeito aos Deuses que 

ali estavam quaisquer pessoas ou entes que pretendessem ingressar para violentar os 

perseguidos, estavam proibidos de fazê-los4. 

Verifica-se, desta feita, que a questão dos refugiados, desde sempre, revela-se uma 

problemática diretamente adstrita à asseguração nem só de direitos humanos, nem só de 

direitos fundamentais, mas sim de direitos humanos fundamentais. Nesse sentido, Danielle 

Annoni e Lysian Carolina Valdes dispõem que:  

 

Se, por um lado, a expressão direitos humanos faz menção ao Direito Internacional, 

de outro, a expressão direitos fundamentais encontra guarida no Direito 

Constitucional, referindo-se àqueles direitos do ser humano que foram reconhecidos 

e positivados pelo direito constitucional de determinado Estado. Nesse sentido, a 

expressão direitos humanos fundamentais reporta-se aos direitos humanos 

reconhecidos na ordem internacional e também positivados pelo direito 

constitucional de determinado Estado, sendo, portanto, uma expressão mais atual5. 

 

                                                             
3 EGUCHI, Mônica Mayumi; SAADEH, Cyro. Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados – Protocolo 

sobre o Estatuto dos Refugiados. Disponível em: <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/ 

direitos/tratado12.htm>. Acesso em: 30/05/2018. 
4 UNHCR. Refúgio no Mundo. [2016?]. Disponível em: <http://www.ikmr.org.br/refugio/refugio-no-mundo/>. 

Acesso em: 30/05/2018. 
5 ANNONI, Dannielle; VALDES, Lysian Carolina. Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil. 2013.Ed. 

Juruá, p. 31. 
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  Lado outro, a dignidade humana é valor inato à pessoa e deve receber proteção 

estatal, porquanto este seja naturalmente capacitado para tal - decorrência da soberania 

intrínseca a sua constituição enquanto ente político. 

 Portanto, tornar-se um país de acolhida não se limita a permitir que estrangeiros 

ingressem em seus limites fronteiriços, para que ali se desatem dos riscos que os assaltavam. 

Requer-se mais: é fundamental que se concedam oportunidades econômicas e sociais para que 

haja o estimulo a percepção de pertencimento, integração ao povo do Estado acolhedor, além 

de condições sadias de desenvolvimento humano.  

Para Patrícia Roguete é positiva a evolução do Estado de Direito quando do ato de 

refugiar, conquanto seja este o retrato da consubstanciação de humanidade existente em cada 

indivíduo.   

 

Acolher cidadãos que buscam refúgio não é apenas um ato de solidariedade, mas tem 

a transcendência de um conceito humanitário, que vem sendo construído 

gradualmente e afirmando-se a cada nova conquista institucional para responder às 

necessidades das vítimas da perseguição e da intolerância6. 

 

Outrossim, o contexto histórico determinante para que a comunidade internacional 

voltasse seus olhos à questão dos refugiados se dá, majoritariamente, após a segunda guerra 

mundial, evento o qual ocasionara fluxo de deslocamento em massa de pessoas fugindo do 

confronto armado. Com o advento da elaboração da Convenção Relativa ao Estatuto dos 

Refugiados de 1951, há irrefutável internacionalização dos direitos humanos, que passam a 

ser inafastáveis.  

Nesse sentido, comentam as professoras Daniella Anonni e Lysian Carolina Valdes:  

 

A preocupação com os refugiados alçou relevo internacional no mesmo contexto 

histórico em que a temática dos direitos humanos internacionalizou-se. A intensa 

movimentação provocada pela Segunda Guerra Mundial, com milhões de pessoas 

deslocadas de seus países de origem no interior do continente europeu, causou 

preocupação aos então aliados, Estados Unidos, União Soviética, França e Reino 

Unido, especialmente no tocante à estabilidade e segurança regionais. O sistema 

internacional de proteção dos refugiados surgia, desde logo, com base em interesses 

recíprocos daqueles Estados para gestar os movimentos migratórios.7 

 

Estabelecida a dualidade proteção dos direitos humanos – estabilidade e segurança 

                                                             
6 ROGUETE, Patrícia. Direitos e deveres dos refugiados na lei nº 9.474/97. 2009. Dissertação (Mestrado em 

Direito Político e Econômico). Departamento de Direito, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, p. 

17. Disponível em <http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/1261/1/Patricia%20Roguet.pdf>. Acesso em: 

21/08/2018.  
7 ANNONI, Dannielle; VALDES, Lysian Carolina. Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil. 2013. 

Editora Juruá, p. 10.  
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regionais, a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados ou Convenção de Genebra inova 

na ordem internacional ao definir quem é um refugiado, suas diretrizes para enquadramento e 

a responsabilidade dos Estados nesse sentido.  

1.1.1. A convenção relativa ao estatuto dos refugiados de 1951 

 

A Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 reanalisa, ao mesmo 

tempo em que consolida documentos internacionais pré-existentes atinentes aos refugiados 

para, em um único texto, estender a aplicação desta inovação normativa, bem como facilitar a 

compreensão, assegurar direitos, parâmetros de tratamento, deveres e expectativas dos estados 

e partes receptoras.  

Nela, segundo Juan Carlos Murillo, “os Estados estabeleceram um equilíbrio entre as 

preocupações de segurança nacional e as necessidades humanitárias dos que necessitam e 

merecem proteção internacional como refugiados”.8 

Apesar de abranger a mais variada gama de temas como: situação jurídica, relações 

profissionais, assistenciais, interpessoais entre outras, a Convenção, não engessa a atuação 

Estatal própria do país receptor, uma vez que não dispõe sobre a forma procedimental do 

refúgio, mas apenas, apresenta diretrizes básicas a serem seguidas.  

No entanto, a Convenção restringia, expressamente, por reserva temporal e 

geográfica, a busca por proteção em outro país somente às pessoas acometidas pelos eventos 

ocorridos anteriormente a 1º de janeiro de 1951.  

Felizmente, em um primeiro momento, diante da instabilidade vivida no período do 

pós-guerra, o conceito de refugiados abarcara grande número de pessoas, no entanto a questão 

dos deslocamentos forçados não se esgotara com o fim da 2ª Guerra Mundial e, portanto, a 

conceituação logo se tornou insuficiente. Nesse sentido, a lei in verbis:  

 

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 

                                                             
8MURILLO, Juan Carlos. Os legítimos interesses de segurança dos Estados e a proteção internacional de 

refugiados. Sur, Revista Internacional de direitos humanos. São Paulo, v. 6, n. 10. Publicada em junho de 2009. 
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex&pid=S1806-64452009000100007&Ing=en& 

nem=iso>. Acesso em 21/08/2018.   
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refugiados seja reconhecida a pessoas que preencham as condições previstas no 

parágrafo 2 da presente seção; 

2) Que, em conseqüência 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. 

B. 1) Para os fins da presente Convenção, as palavras "acontecimentos ocorridos 

antes de 1º de janeiro de 1951", do art. 1º, seção A, poderão ser compreendidas no 

sentido de ou a) "acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 na 

Europa"; Ou b) "acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 na Europa 

ou alhures"; e cada Estado Contratante fará, no momento da assinatura, da 

ratificação ou da adesão, uma declaração precisando o alcance que pretende dar a 

essa expressão do ponto de vista das obrigações assumidas por ele em virtude da 

presente Convenção. [...] 

 

O Brasil ratificou a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, embora com 

reservas, assinando-a em 15 de julho de 1952, e, subsequentemente, promulgando-a através 

do decreto n. 50.215, de 28.1.1961 o que a converteu a Convenção em lei válida em todo o 

território nacional.  

O supracitado decreto implementara a adesão brasileira à Convenção de forma não 

absoluta, porquanto houve a exclusão dos artigos 15 e 17, nesse aspecto, respectivamente, se 

deram ressalvas no que se refere a limitações ao direito de associação e limitações ao 

exercício de ocupações profissionais remuneradas. Veja:  

 

Art. 15 - Direitos de associação Os Estados Contratantes concederão aos refugiados 

que residem regularmente em seu território, no que concerne às associações sem fins 

políticos nem lucrativos e aos sindicatos profissionais, o tratamento mais favorável 

concedido aos nacionais de um país estrangeiro, nas mesmas circunstâncias 

Art. 17 - Profissões assalariadas 1. Os Estados Contratantes darão a todo refugiado 
que resida regularmente no seu território o tratamento mais favorável dado, nas 

mesmas circunstâncias, aos nacionais de um país estrangeiro no que concerne ao 

exercício de uma atividade profissional assalariada. 2. Em qualquer caso, as medidas 

restritivas impostas aos estrangeiros ou ao emprego de estrangeiros para a proteção 

do mercado nacional do trabalho não serão aplicáveis aos refugiados que já estavam 

dispensados na data da entrada em vigor desta Convenção pelo Estado Contratante 

interessado, ou que preencham uma das seguintes condições: a) contar três anos da 

residência no país; b) ter por cônjuge uma pessoa que possua a nacionalidade do país 

de residência. Um refugiado não poderá invocar o benefício desta disposição no 

caso de haver abandonado o cônjuge; c) ter um ou vários filhos que possuam a 

nacionalidade do país de residência. 3. Os Estados Contratantes considerarão com 
benevolência a adoção de medidas tendentes a assimilar os direitos de todos os 

refugiados no que concerne ao exercício das profissões assalariadas aos dos seus 

nacionais, e em particular para os refugiados que entraram no seu território em 10 

virtude de um programa de recrutamento de mão-de-obra ou de um plano de 



17 
 

imigração9. 

 

Larissa Leite trata, de forma objetiva, da tardia e insuficiente adesão brasileira à 

Convenção de 1951, conquanto tenha, o país, ainda, se reservado ao direito de não conferir 

aos refugiados direitos fundamentais:  

 

A ratificação da Convenção de 1951 ocorreu somente em 1960, mediante reservas 

aos arts. 15 e 17 (que tratam sobre a liberdade de associação e de exercício 
profissional). Já haviam se passado seis anos desde a entrada em vigor da 

Convenção. Além disso, o Brasil aderiu às limitações temporal e geográfica de 

definição de refugiado, comprometendo-se unicamente ao reconhecimento de 

pessoas deslocadas pelos fatos ocorridos até 01/01/1951 em solo europeu10. 

 

1.1.2.  O protocolo sobre o estatuto dos refugiados 

 

Com o intuito de ampliar a abrangência do conceito de refugiados, diante da 

emergência de novas situações geradoras de perseguições, principalmente nos países da 

África, em 31 de Janeiro de 1967, fora firmado o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados 

que entrou em vigor em 04 de outubro de 1967. 

O Protocolo retirou as barreiras geográficas e temporais, outrora estabelecidas no 

texto original da Convenção para Refugiados, estendendo o preceito “refugiado” para toda e 

qualquer pessoa que é ou teme ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, 

grupo social ou opiniões políticas, e que ou não possa, ou não queira recolher-se a proteção de 

seu país, independentemente da data ou do local em que ocorreram as violações.  

Similarmente a Convenção, o protocolo não trazia imposições aos Estados 

signatários, cabendo a cada um, de acordo com critérios próprios, e sob a previsão expressa 

do próprio protocolo, formular ou não ressalvas11.  

 

Não obstante, o sistema internacional de proteção aos refugiados, constituído no 
âmbito da Organização das Nações Unidas pela Convenção de 1951 e com as 

modificações adotadas pelo Protocolo de 1967, trouxe uma importante contribuição 

ao instituir regras e princípios nessa matéria, que deveriam ser respeitados 

internacionalmente pelos Estados-Partes. A construção da definição clássica de 

                                                             
9GENEBRA. Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951. Disponível em 

<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiad

os.pdf>. Acesso em 15/05/2018. 
10LEITE, Larissa. O devido Processo Legal para o refúgio no Brasil. Dissertação (tese de doutorado). 

Universidade de São Paulo, São Paulo, Dezembro de 2014. Fl. 44. Disponível em <http://www.teses.usp. 

br/teses/disponiveis/2/2140/tde-08042016-145056/pt-br.php>. Acesso em 15/05/2018.  
11BRASIL. República Federativa do. Decreto nº 70.946, de 7 de Agosto de 1972. Promulga o Protocolo sobre o 
Estatuto dos Refugiados. Disponível em: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/C 

onvencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf>. Acesso em 15/05/2018.  
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refugiado pela Convenção de 1951, todavia, se pautou pelos interesses dos países 

ocidentais no contexto da Europa pós-Segunda Guerra Mundial. O Protocolo à 

Convenção, adotado em 1967, buscou remediar as restrições de ordem temporal e 

geográfica, mas deixou de sanar outras questões inadequadas na Convenção, como a 

própria definição de refugiado, aplicável somente àqueles que migram por questões 

políticas12. 

 

O novo documento trouxe, portanto, a seguinte redação:  

 

Artigo 1. §1. Os Estados Membros no presente Protocolo comprometer-se-ão a 

aplicar os artigos 2 a 34, inclusive, da Convenção aos refugiados, definidos a seguir.  

§2.  Para os fins do presente Protocolo, o termo "refugiado", salvo no que diz 

respeito à aplicação do §3 do presente artigo, significa qualquer pessoa que se 

enquadre na definição dada no artigo primeiro da Convenção, como se as palavras 

"em decorrência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e..." e 

as palavras "...como consequência de tais acontecimentos" não figurassem do §2 da 

seção A do artigo primeiro.  

O presente Protocolo será aplicado pelos Estados Membros sem nenhuma limitação 

geográfica; entretanto, as declarações já feitas em virtude da alínea “a” do §1 da 

seção B do artigo1 da Convenção aplicar-se-ão, também, no regime do presente 

Protocolo, a menos que as obrigações do Estado declarante tenham sido ampliadas 
de  conformidade com o §2 da seção B do artigo 1 da Convenção.  

 

O Brasil apenas assina o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados em 1972. 

Contudo, retrogradamente, optou por manter as reservas dos artigos 15 e 17 da Convenção e 

as reservas geográficas. Estas, apenas foram superadas em 19.12.1989 (vetou a reserva 

geográfica), e em 3.12.1990 (derrubou as reservas aos artigos 15 e 17). 

Nessa linha, o Estado brasileiro, por decisão soberana, se obriga ao que se 

comprometera perante a comunidade internacional, e em âmbito nacional, edita a Lei nº. 

9.474/97, documento pelo qual apresenta diretrizes para a regulamentação do Estatuto dos 

Refugiados no território nacional, ancorando tanto o refúgio, enquanto instituto, como o 

Refugiado, enquanto individuo detentor de direitos na lógica e dinâmica estatal13.  

 

1.2.  Definição de refugiados 

 

Nacional e internacionalmente, para que uma pessoa tenha reconhecido o status de 

Refugiado, a legislação exige que haja o fundado temor de perseguição, isto é, que a situação 

                                                             
12 ANNONI, Dannielle; VALDES, Lysian Carolina. Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil. 2013. 

Editora Juruá, p. 10. 
13MOREIRA, Julia Bertino. Refugiados no Brasil: reflexões acerca do processo de integração local. Revista 

Interdisciplinar da Mobilidade Humana, Brasília, v. 22, p. 85-98, Dezembro 2014. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1980-85852014000200006&lng=en&nrm=iso>. 
Acesso em 16/05/2018.  
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vivida pelo requerente esteja tão insustentável que uma permanência no País de origem 

coloque em risco sua integridade e até mesmo sua própria vida.  

Não se estabelece, no entanto, quais os parâmetros que identificam o que é ou não 

este fundado temor, abrindo margem a sua justificação, isto posto, trata-se de um critério 

subjetivo. Lado outro, também são adotados critérios objetivos porquanto as hipóteses de 

perseguição deverão ser em decorrência da: nacionalidade, religião, raça, grupo social ou 

opinião política.. Por conseguinte, os critérios objetivos irão qualificar os critérios subjetivos 

aventados.  

Além disso, a concessão de refúgio será estendida ao cônjuge, ascendente ou 

descendente, bem como aos que dependam economicamente do refugiado, na hipótese de se 

encontrarem em território nacional, sob a forma de reunião familiar ou refugiados por 

extensão14. 

A lei brasileira, inspirada na Convenção da Organização da Unidade Africana de 

1967 e na Declaração de Cartagena de 1984, foi além e previu, ainda, que será reconhecido 

como refugiado o indivíduo que “devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, 

é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país”15. 

Nota-se, portanto, que a lei brasileira se apresenta consideravelmente avançada 

quando comparada à Convenção de 1951 e ao Protocolo de 1967, pois além de prever como 

causa da condição de refúgio: a violação dos direitos políticos e direitos civis, vai além e 

estabelece, com bastante sensibilidade, a violação de direitos humanos – positivados ou não - 

pelo país de origem, como causa para a proteção dos refugiados. 

Nesse sentido, há forte relação entre a afirmação da Democracia no Brasil e a 

consolidação da temática dos refugiados. Caracterizadora do retorno do Estado Democrático 

brasileiro, a Constituição Federal de 1988, trouxe, em seu cerne, o princípio da dignidade da 

pessoa humana como parâmetro para estruturação de toda ordem constitucional e 

infraconstitucional. Em razão disso, não poderia o Brasil ficar inerte perante os numerosos 

casos de deslocados internacionais forçados, porquanto também seja a dignidade humana 

norteadora das relações internacionais no Brasil16.  

Observemos então, o conceito de Refugiado na legislação vigente atual, qual seja, a 

lei 9747 de 22 de julho de 1997.  

                                                             
14 Cf. ponto 2.1.1do Capítulo 2. 
15BRASIL. República Federativa do. Lei nº 9.474, de 22 de Julho de 1997. Define mecanismos para a 

implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm >. Acesso em 15/05/2018. 
16ANNONI, Dannielle; VALDES, Lysian Carolina. Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil. 2013. 

Editora Juruá, p. 21 
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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; 

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. 

 

1.3.  Os direitos conferidos aos refugiados no território brasileiro 

 

Como mencionado no ponto anterior, o Brasil passou a exercer forte protagonismo na 

acolhida de pessoas vítimas de graves violações de direitos humanos após a promulgação da 

Constituição de 1988, notoriamente, a partir do momento em que previu a igualdade de 

direitos entre brasileiros e estrangeiros17. 

O texto normativo que tem como cerne da ordem constitucional a dignidade da pessoa 

humana influi diretamente na mentalidade legislativa para que, atualmente, o instituto do 

refúgio esteja assente no território nacional, com regras e princípios próprios, pelos quais o 

Estado se compromete. Carina de Oliveira Soares dispõe que “Com essa mudança de 

perspectiva a proteção aos refugiados, pessoas humanas vítimas de perseguições, restou 

assegurada, ainda que indiretamente, através da Constituição”18. 

Nesse sentido, aos refugiados são conferidos direitos básicos para que possam se 

estabelecer e desenvolver, a si mesmo e a sua família. Precipuamente, prevê o art. 5º da 

Constituição Federal de 1988 que: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]” 

(grifo próprio).  

Como direito basilar, tem-se, portanto, garantida pela Carta Magna, paridade de 

direitos entre os refugiados e quaisquer outros indivíduos, sendo característico de nosso 

ordenamento que se preze pela isonomia.  

Segundo a ACNUR: 

 

                                                             
17BRASIL. República Federativa do. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: < 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em 15/05/2018. 
18SOARES, Carina de Oliveira. O direito internacional dos refugiados e o ordenamento jurídico brasileiro: 

análise da efetividade da proteção nacional. 2012. Monografia (Pós-graduação em Direito) – Universidade 
Federal de Alagoas, Maceió, p. 98. Disponível em <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/e 

ventos/O_direito_internacional_dos_refugiados.pdf?view=1>. Acesso em 19/05/2018. 
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O Brasil sempre teve um papel pioneiro e de liderança na proteção internacional dos 

refugiados. Além do mais foi o primeiro país do Cone Sul a ratificar a Convenção 

relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, no ano de 1960. Foi ainda um dos 

primeiros países integrantes do Comitê Executivo do ACNUR, responsável pela 

aprovação dos programas e orçamentos anuais da agência.19 

 

A lei 9474/97 prenuncia uma série de direitos dispensados ao refugiado e aos seus 

familiares. Neste aspecto, o primeiro direito que se vê preservado é o da convivência e 

manutenção familiar. 

É fato notório que os refugiados, personificados em mulheres, homens, crianças, nem 

sempre conseguem fugir com todos os componentes do núcleo familiar e isso se dá pelas mais 

variadas causas, como, por exemplo, por razões financeiras e necessidade imediata de fuga. 

Esse desmembramento implica em deslocamento de forma individual e desacompanhada, 

sendo incerta, cara e dificultosa a sua recomposição. 

Nessa linha de pensamento, é dever do Estado de acolhida dispensar ao migrante 

forçado assistência integral atrelada à segurança jurídica, sobretudo no que diz respeito ao 

ingresso de sua família, propiciando a todos a observância dos direitos humanos fundamentais 

inerentes aos seres humanos e pelos quais se obrigou internacionalmente conquanto a 

incorporação dos instrumentos alienígenas.20 

Outro direito indispensável é o, consubstanciado em princípio, direito ao non-

refoulement ou da não-devolução. Norma cogente, seu conteúdo perfaz o fato de não ser 

possível a extradição de refugiados ou de solicitantes de refúgio, tampouco a devolução, sob 

qualquer pretexto, para países em que suas vidas, integridade ou liberdade estivessem sendo 

ameaçadas, ou seus direitos humanos restassem violados. 

O artigo 6º da lei 9.474/97 estipula que “o refugiado terá direito, nos termos da 

Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, a cédula de identidade comprobatória de 

sua condição jurídica, carteira de trabalho e documento de viagem”. 

Terá direito ainda a solicitar refúgio independentemente da forma como se deu sua 

entrada, regular ou não, no território Nacional21. 

A nova Lei de Migração, trazendo o princípio da não-discriminação, e em 

suplementação ao Estatuto do Refugiado, preenchendo lacunas existentes no que tange aos 

                                                             
19 ACNUR - Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Disponivel em: < https://www.acnur 

.org/portugues/acnur-no-brasil/>. Acesso em: 08/07/2018. 
20 ANNONI, Dannielle; VALDES, Lysian Carolina. Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil. 2013. 

Editora Juruá, p. 103. 
21 BRASIL. República Federativa do. Lei nº 9.474, de 22 de Julho de 1997. Define mecanismos para a 
implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm >. Acesso em 19 de julho de 2018. 
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direitos dos refugiados, manifesta o repúdio a toda forma de discriminação, ao racismo e a 

xenofobia. Trata-se de resposta humanitária às violações reiteradamente praticadas e sabidas. 

Não obstante o empenho em possibilitar que os refugiados tenham, efetivamente, os 

mesmos direitos que os demais imigrantes residentes no Brasil, a exemplo de acesso a saúde, 

moradia e emprego, é indiscutível a complexidade enfrentada para efetivação de tais 

garantias.  

Para tanto, felizmente, no país se estabelecem organismos que possuem o propósito de 

acolhida, apoio, proteção e incorporação desses imigrantes forçados.  

 

1.3.1. Dos órgãos assistenciais em âmbito nacional 

 

Cooperando com o supracitado ativismo brasileiro, estabeleceram-se, aqui, uma série 

de organismos engajados com a questão do refúgio. Limitando-nos ao de abrangência em 

âmbito nacional, são eles: o Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR)22– presente no 

território brasileiro desde a década de 70, o CONARE23 (Comitê Nacional para Refugiados) e 

representando a sociedade civil: as Cáritas Arquidiocesanas24 instaladas no Rio de Janeiro e 

São Paulo. 

A ACNUR tem a incumbência de salvaguardar tanto o refugiado, como o solicitante 

da sujeição às transgressões que seu Estado de origem ou residência habitual não foi capaz de 

proteger. A fim de prestar a assistência humanitária, a Agência, no Brasil, em parceria com a 

sociedade civil, promove projetos para viabilizar o apoio pretendido.25  

O CONARE, por sua vez, é um órgão de deliberação coletiva, possui vasta gama de 

atribuições, sendo de sua competência o ato de receber as solicitações de refúgio e reconhecer 

ou não o status de refugiado ao solicitante. Sua atuação será pormenorizada no capítulo 2. 

No que tange a asseguração de direitos, este órgão irá orientar e coordenar as ações 

necessárias à eficácia da proteção dos refugiados, além de prestar assistência e apoio jurídico 

a eles, conforme se extrai da literalidade do artigo 12, inciso II, III, IV e V da Lei 9.474/97. 

A representação da sociedade civil é exercida pelas Cáritas Arquidiocesanas, 

organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, precipuamente no Rio de Janeiro e 

                                                             
22 Cf. ACNUR. Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/>. Acesso em 28/09/2018. 
23Cf. <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/paz-e-seguranca-internacionais/153-refugiados-e-o-

conare>. Acesso em: 29/09/2018. 
24 Cf. BRASILEIRA, Cáritas. 2013. Disponível em: <http://caritas.org.br/>. Acesso em: 29/09/2018. 
25 ACNUR - Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Nações Unidas do Brasil. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/agencia/acnur/>. Acesso em: 01/10/2018. 
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São Paulo. Com o exercício de evidente protagonismo neste assunto, as Cáritas lidam 

diretamente com os refugiados e solicitantes de refugio através do trabalho voluntariado, 

tendo como responsabilidade o desenvolvimento sustentável solidário, promovendo cursos, 

seminários e outros meios de integração e asseguração de direitos à cultura local. 

O trabalho exercido pelas Cáritas Arquidiocesanas deve ser estimulado uma vez que se 

desenvolvem de forma direta, contígua e, em alguns casos, até precípua, na incumbência de 

recepção e guarida das pessoas solicitantes de refúgio. Nessa lógica, dispõem Daniella 

Annoni e Lilian Valdes: 

 
Criada em 12.11.1956 e reconhecida como de utilidade pública federal. Possui 

quatro linhas de ação: 1. Defesa e promoção de direitos da população em situação de 

exclusão social. 2. Mobilizações cidadãs e conquista de relações democráticas. 3. 

Desenvolvimento solidário e sustentável. 4. Sustentabilidade, fortalecimento e 

organização da Cáritas26.  

 

Verifica-se, assim sendo, que a asseguração dos direitos dos refugiados só é possível 

com a atuação colaborativa de variados agentes. Esta guarda correlação com a garantia de não 

recondução aos riscos do qual outrora se evadira e direito ao esquecimento do drama outrora 

vivido. O que se espera é conferir a possibilidade de um recomeço, em suma, que os direitos 

humanos basilares, inerentes a todo e qualquer ser humano, sejam preservados.  

 

1.4. Inovações surgidas com a lei 13.445 de 24-5-2017 – nova lei de migração 

 

Em meados de 2017, por meio do projeto de lei PLS 288/2013, o Presidente da 

República Michael Temer sancionou, com vetos, a Lei de Migração. Produto de 

reivindicações e debates entre a sociedade civil, substitui o Estatuto do Estrangeiro de 1980, 

época da ditadura militar.  

Embora o objeto da lei nº 13.445/17 seja a tratativa da temática da migração como um 

todo, limitar-nos-emos ao que ela afeta na temática do refúgio, objeto da presente pesquisa. 

Ab initio, deve-se pontuar que a própria lei, em seu artigo 121, estipula sua aplicação 

subsidiária à lei nº 9.474/97 nas situações que envolvam o tema.  

De forma antecipada27, é de suma importância pontuar que, enquanto o 

reconhecimento do status de refugiado estiver pendente, isto é, quando se estiver diante de um 

                                                             
26 ANNONI, Dannielle; VALDES, Lysian Carolina. Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil. 2013. 
Editora Juruá, p. 160 
27 Cf. capítulo II. 
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solicitante de refúgio, a lei aplicável será a lei de migração (previsão do art. 22 da lei em 

análise), da mesma forma que ocorre com qualquer outro estrangeiro no país e, também, na 

hipótese de refúgio negado. 

Prestados estes pequenos esclarecimentos, verifica-se que a instituição da nova lei de 

migração atingirá tanto os solicitantes de refúgio, no caso daqueles que estejam aguardando a 

tramitação do procedimento administrativo concessivo, ou dos refugiados, que tem a lei de 

migração aplicada de forma subsidiária à legislação especial prevista no ordenamento jurídico 

brasileiro.  

Da nova lei é possível observar que houve uma expressiva preocupação com os 

direitos humanos, sendo-lhes destinada uma seção inteira. O artigo 3º do texto normativo traz 

uma série de vinte e dois incisos que consubstanciam princípios e diretrizes a serem 

direcionados para os refugiados. 

O artigo 4º, por sua vez, traz um rol de dezesseis artigos que contempla as garantias 

fundamentais asseguradas ao migrante, além das previstas no bojo de seu caput. 

É evidente a mudança de objetivos quando comparados os dispositivos do revogado 

Estatuto do Estrangeiro e da Lei de Migração. Aquele tinha compromisso, precipuamente, 

com a segurança nacional e, consequentemente, alto teor protecionista, deixando o teor 

humanitário necessário em segundo plano.28  

Os artigo 1º e 2º da lei nº 6.815/80 dispunham que: 

Art. 1º Em tempo de paz, qualquer estrangeiro poderá, satisfeitas as condições 
desta Lei, entrar e permanecer no Brasil e dele sair, resguardados os interesses 

nacionais. 

Art. 2º Na aplicação desta Lei atender-se-á precipuamente à segurança nacional, à 

organização institucional, aos interesses políticos, sócio-econômicos e culturais 

do Brasil, bem assim à defesa do trabalhador nacional. (grifo nosso) 

 

Nessa linha de entendimento, nota-se que estrangeiro, como detentor de direitos que 

hoje é, não era preocupação do Estado à época da sanção da lei. Sua situação política estava 

subordinada aos interesses nacionais: e só seria preservado se estes estivessem satisfeitos e em 

tempos de paz.  

Ora, se a fator cardeal e característico do deslocamento forçado é a ausência de tempos 

de paz, e considerando que uma guerra pode transpassar fronteiras de territórios, constata-se 

que viabilidade da concessão de refúgio àquela época restava seriamente comprometida. 

                                                             
28  BRASIL. República Federativa do. Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. Define a situação jurídica do 
estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração. Disponível em: < http://www.pla 

nalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6815.htm >. Acesso em 19/07/2018.  
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Tampouco a permanência estava assegurada, uma vez que na invocação de necessidade de 

segurança nacional – até mesmo arbitrária- o refugiado não tinha direitos absolutos que o 

assistia.  

Veiculou o Jornal Estadão:  

No auge da repressão no Cone Sul, o Itamaraty e militares brasileiros devolveram 

opositores buscados pelos regimes nos países vizinhos, rejeitaram dezenas de 

pedidos da ONU para que dessem asilo a famílias que estavam sendo ameaçadas e 

perseguidas e ainda forçaram a entidade a buscar uma saída desses refugiados para 

outros países. No total, em apenas cinco anos, o regime brasileiro na prática 
expulsou mais de 1 mil argentinos, uruguaios e chilenos do País, sempre com a 

cooperação da diplomacia brasileira29. 

 

A Lei de Migração de 2017, em contrapartida, é o retrato de um Brasil disposto a 

cumprir com os acordos internacionais a que se comprometera desde muito tempo. Superadas 

as violações praticadas, o país é diligente em zelar pelos direitos dos imigrantes estabelecidos 

no território, com respectiva modernização no tratamento dispensado a eles, de modo que o 

resguardo dos direitos humanos fundamentais seja o objetivo fim de todo o instituto. 

Ao Refugiado a nova normativa é sublime e digna. Com ênfase na proteção dos 

supracitados direitos humanos, inserção social e operacional por intermédio de políticas 

públicas, asseguração do direito de associação e sindicalização, combate à xenofobia, inclusão 

social e produtiva do imigrante por meio de políticas públicas, este migrante é tratado com 

dignidade, possuindo direitos universais sólidos, dirigidos a sua proteção de seus familiares.  

Ante o exposto, conclui-se que a nova Lei de Migração, embora não substitua a lei 

9474/97, com ela caminha lado a lado ratificando a garantia da inviolabilidade do direito à 

vida, à igualdade, à liberdade, à segurança, entre outros que são inerentes a todas as pessoas, 

outorgando o protagonismo que tanto carecia a legislação anterior.   

 

2. PROCEDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DO STATUS DE REFUGIADO 

 

Neste capítulo objetiva-se minuciar o procedimento aplicado, em território brasileiro, ao 

processo de concessão de refúgio, perpassando, a análise, pelos aspectos formais e óbices 

materiais desse sistemática tão delicada.  

 

                                                             
29 CHADE, J. Brasil expulsou mais de mil refugiados no auge da ditadura no Cone Sul. Estadão. Publicado em 
03/11/2012 . Disponivel em: <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-expulsou-mais-de-mil-

refugiados-no-auge-da-ditadura-no-cone-sul,955140>. Acesso em: 19/10/2018. 



26 
 

2.1. Da solicitação de refúgio  

 

Inicialmente, há que se verificar que a lei 9474/97 traz, em sua normativa, a estrutura 

basilar do procedimento adotado para solicitação de refúgio.  Neste aspecto, mister que esteja 

claro, que todo procedimento é eivado de uma simplicidade necessária porquanto o contexto 

atemorizante que o gerou, desta forma, evita-se que obstáculos prescindíveis se façam 

presentes. 

A ACNUR elaborou um manual de procedimentos e critérios para a determinação da 

condição de refugiado, no entanto, limitou-se a, como o próprio nome sugere, estabelecer 

diretrizes genéricas no que tange a forma de deslinde do processo para enquadramento 

pretendido, deixando a cargo dos Estados adotarem, segundo critérios próprios, a forma de 

aferição do status de refugiado. 

De maneira clara, Carina de Oliveira Soares disserta sobre as possíveis vertentes 

adotadas pelos Estados quando da forma de avaliar a satisfação dos critérios para o 

reconhecimento de refugiado:  

Os procedimentos variam entre os Estados; alguns Estados adotam 

procedimentos formais especialmente criados para a questão dos 

refugiados, em outros a questão da condição de refugiado é analisada 

no âmbito de procedimentos gerais para a admissão de estrangeiros e 
em outros países ainda, a condição de refugiado é determinada de 

maneira informal, ou ad hoc, por ocasião de procedimentos de menor 

alcance, tais como a emissão de documentos de viagem30 

 

No Brasil, a primeira preocupação estabelecida em termos legais é a delimitação de 

quem poderá ser postulante ao status em análise. Isso por que, pela facilidade já mencionada 

para entrar em território nacional sobre a rubrica do refúgio, pessoas que muitas vezes, 

sabidamente, não são migrantes forçados em condições de vulnerabilidade e risco intentam 

aqui se fixar de forma descomplicada. 

Consonante ao alegado são as disposições proferidas pela pesquisadora Maiara Folly, 

do Instituto Igarapé, que atua em temáticas como segurança, justiça e desenvolvimento, de 

que “tendo em vista a dificuldade de qualquer estrangeiro de se regularizar no Brasil, é 

provável que existam pessoas que não necessariamente se encaixam no que chamamos de 

                                                             
30SOARES, Carina de Oliveira. O direito internacional dos refugiados e o ordenamento jurídico brasileiro: 

análise da efetividade da proteção nacional. Universidade Federal de Alagoas, Alagoas, 2012. p. 109. 
Disponível em: < https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/eventos/O_direito_internacional_dos 

_refugiados.pdf >. Acesso em: 19 out. 2018 
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definição clássica, e mesmo assim solicitem o refúgio como forma de se manter legalmente no 

Brasil” 31.  

A supramencionada legislação prevê, então, que poderá ser solicitante de refúgio o 

estrangeiro ou apátrida - fora do território em que estabeleça sua residência habitual - que 

ingressar no país e que, ou não queira, ou não possa acolher-se à proteção de seu Estado, por 

motivo de fundado temor de perseguição por motivos de raça, nacionalidade, religião, 

opiniões políticas, grupo social ou ainda devido a grave e generalizada violação de direitos 

humanos.  

Nesse sentido, é evidente a preocupação do legislador em restringir, de forma 

taxativa, as hipóteses de reconhecimento do status de Refugiado, mas não as hipóteses de 

solicitação. Dessarte, no momento de seu ingresso no território nacional, não haverá a análise 

se ele se enquadra ou não na condição de Refugiado, sendo qualquer conduta destoante desta, 

ilegal. 

À vista disso, cabe ao próprio imigrante elucidar à autoridade migratória, tão pronto 

quanto seja possível – seja na fronteira, ou em momento posterior -, sua intenção de solicitar 

refúgio no Brasil. E no primeiro contato, cumpre a autoridade migratória, mais 

especificamente, a Policia Federal32, o seguinte: 

I. Não obstar a entrada em território nacional ou determinar o retorno ao país de fuga, 

independentemente do modo de ingresso do solicitante de refúgio no Estado;  

II. noticiar as informações necessárias quanto ao procedimento cabível ao solicitante de 

Refúgio; 

III. Ouvir as razões que geraram a necessidade de fuga do país de origem, e engendrar 

Termo de Declaração. 

Cumpre pontuar que se o solicitante for considerado perigoso para a segurança do 

Brasil, aqui não deverá permanecer33, sendo dever do Estado buscar um segundo país de 

acolhida para este imigrante, no entanto, imperial que se note que mesmo aqui estará vedada a 

                                                             
31BAZZO, Gabriela. Maioria dos pedidos de refúgio negados pelo Brasil é motivada por razões econômicas. 

G1, Globo. Publicado em 03/03/2018. Disponível em <https://g1.globo.com/mundo/noticia/maioria-dos-pedidos-

de-refugio-negados-pelo-brasil-e-motivada-por-razoes-economicas.ghtml>. Acesso em: 04/11/2018. 
32 BRASIL. República Federativa do. Resolução Normativa nº 18, de 30 de abril de 2014. Coordenação-geral de 

assuntos de refugiados. Comitê Nacional para os Refugiados. Disponível em: < http://www.justica.gov.br/seus-

direitos/migracoes/refugio/anexos/resolucao-18-dou-pdf.pdf >. Acesso em: 19 de julho de 2018. 
33 BRASIL. República Federativa do. Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Artigo 
45. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13445.htm >. Acesso em 

19 de julho de 2018. 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/maioria-dos-pedidos-de-refugio-negados-pelo-brasil-e-motivada-por-razoes-economicas.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/maioria-dos-pedidos-de-refugio-negados-pelo-brasil-e-motivada-por-razoes-economicas.ghtml
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devolução ou encaminhamento à país em que este corra risco de vida ou à sua integridade 

física.  

Na hipótese do migrante não se dirigir a Policial Federal na área de fronteira, deverá 

ser encaminhado à qualquer Departamento de Polícia Federal para realizar seu pedido de 

refúgio, comumente esse direcionamento a posteriori é feito pelas Cáritas. 

 Lá, perante a autoridade policial, após expor os fatos pertinentes e preencher um 

termo de solicitação, receberá um Protocolo Provisório. Este documento assegurará a 

permanência legal deste imigrante em território nacional até a decisão final do processo. 

Importante destacar que todo o procedimento é feito de forma gratuita. 

É de suma importância que o solicitante apresente o máximo de informações e 

documentação que justifiquem e comprovem as razões de saída do país/região de origem. No 

entanto, há que se reiterar que eivado de imprescindibilidade é o relato das informações, já 

que a narrativa de história característica para o reconhecimento da condição de refugiado é 

suficiente, mesmo quando não haja documentação comprobatória. 

Durante a integralidade do procedimento, todas as informações prestadas terão caráter 

confidencial e não serão, em hipótese alguma, compartilhadas com o país de origem. 

 

2.1.1. O protocolo provisório e o documento provisório do registro nacional migratório 

 

O protocolo provisório, documento provisório de identidade de estrangeiro, terá 

validade de um ano, renovável até a decisão do CONARE sobre a solicitação de refúgio. Este 

protocolo serve de prova da situação migratória regular.  

Com ele, o pleiteante à refúgio terá direito a registrar-se na Receita Federal e no 

Cadastro de Pessoa Física, terá direito a obter uma Carteira de Trabalho e Previdência Social 

e acessar todos os serviços públicos disponíveis à população brasileira, como serviços de 

saúde e escola. 

             Não obstante o seu caráter documental, o Protocolo possui aspecto muito simples e, 

em decorrência de sua aparência aliada ao desconhecimento de sua existência por grande 

parte da população brasileira, não é respeitado.  

Por consequência, diariamente são veiculados casos alarmantes de violação aos 

direitos dos solicitantes de refúgio, observe a reportagem extraída da revista de grande 

circulação nacional Veja:  
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O Ministério Público Federal (MPF) abriu processo contra os bancos Bradesco, 

Caixa Econômica, Citibank,Santander, Banrisul e Banco do Brasil por recusarem ou 

dificultarem a abertura de contas para estrangeiros solicitantes de refúgio no país. 

Segundo o MPF, agências dessas instituições desconhecem ou não reconhecem 

como documento de identificação válido o Protocolo de Pedido de Refúgio 

fornecido pela Polícia Federal, o que contraria a legislação e as normas do Banco 

Central. 

O Protocolo de Pedido de Refúgio é um documento bastante simples, não passa de 

uma parte de folha sulfite com assinatura e carimbo de um agente da PF. Porém, dá 

direito aos estrangeiros de tirarem carteira de trabalho provisória e CPF, 
matricularem os filhos em escolas públicas e acessarem o sistema público de saúde, 

além de abrirem contas em bancos e alugar imóveis34. 

 

 

         Com o intento de reduzir casos como este, o Governo Federal, em Fevereiro de 2018, 

emitiu o decreto nº 9277 de 5 de fevereiro de 2018 pelo qual ficou instituído o documento 

provisório de registro nacional migratório, emitido gratuitamente, com termo inicial de 

emissão em 1º de outubro de 2018. 

A existência deste novo documento, no entanto, não substitui nem a emissão do 

protocolo provisório que será entregue de forma imediata, nem o porte dos documentos de 

viagem internacional dos refugiados. Além do mais, valerá o protocolo provisório enquanto o 

DPRNM não for emitido, este será, então, um documento fornecido de forma posterior, 

conforme se depreende do referido decreto: 

Art. 2º Recebida a solicitação de refúgio, a polícia federal emitirá protocolo em 

favor do solicitante e de seu grupo familiar que se encontre no território nacional. 

Parágrafo único.  Com a emissão do protocolo a que se refere o caput, a polícia 

federal fornecerá gratuitamente o Documento Provisório de Registro Nacional 

Migratório. 

 

De mais a mais, o decreto nº 9277/18 traz de forma expressa, alguns dos direitos que 

poderão ser gozados pelo solicitante de refúgio quando do porte deste documento, trata-se de 

um rol numerus apertus: 

Art. 3º O Documento Provisório de Registro Nacional Migratório produzirá os 

seguintes efeitos: 

I - constituirá, para todos os fins, o documento de identificação do solicitante de 

refúgio, até a decisão final do processo no Comitê Nacional para os Refugiados - 

CONARE, nos termos do disposto no inciso I do caput do art. 12 da Lei nº 9.474, de 

22 de julho de 1997; e 

II - permitirá ao seu portador o gozo de direitos no País, dentre os quais: 

a) a expedição da Carteira de Trabalho e Previdência Social provisória para o 

exercício de atividade remunerada no País; 

b) a abertura de conta bancária em instituição integrante do sistema financeiro 

nacional; 

                                                             
34 BRAUN, Julia. Bancos no Brasil negam abertura de conta a refugiados e são processados. 2018. Disponível 
em:<https://veja.abril.com.br/mundo/mpf-processa-grandes-bancos-por-negarem-abertura-de-conta-a-refugiados/ 

>. Acesso em: 12 set. 2018. 

https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/ministerio-publico-federal/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/bradesco/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/caixa-economica-federal/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/citibank/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/citibank/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/banco-do-brasil/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/pf/
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c) a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF; 

d) o acesso às garantias e aos mecanismos protetivos e de facilitação da inclusão 

social decorrentes da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, promulgada 

pelo Decreto nº 50.215, de 28 de janeiro de 1961, e da Lei nº 13.445, de 24 de maio 

de 2017; e 

e) o acesso aos serviços públicos, em especial, os relativos à educação, saúde, 

previdência e assistência social. 

Parágrafo único.  O Documento Provisório de Registro Nacional Migratório não 

substitui os documentos de viagem internacional. 

 

A expectativa no que tange a aceitação do documento é positiva porquanto seu 

componentes modernos que dificultam a falsificação e, aos olhos do homem médio, tem mais 

“aparência de documento”.   

Art. 1º Instituir os modelos dos documentos de identidade destinados a imigrantes 

detentores de visto temporário ou de autorização de residência, dos residentes 

fronteiriços e dos solicitantes de refúgio, com validade em todo território nacional, 
denominados Carteiras de Registro Nacional Migratório (CRNM) e, para os últimos, 

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório (DPRNM). 

Parágrafo único. As Carteiras de Registro Nacional Migratório e o Documento 

Provisório de Registro Nacional Migratório serão confeccionados em cartão 

revestido com poliéster amorfo, contendo uma camada central de poliolefina, 

conforme modelos vistos no anexo, e conterão os seguintes itens de segurança: 

I - QR Code (Código de barras bidimensional); 

II - código OCR (Optical Caracter Recognition); 

III - OVD (Dispositivo Opticamente Variável na cor dourada); 

IV - erros deliberados e fontes alteradas; 

V - fotografia fantasma; 
VI - fundo gradiente com guilhoche; 

VII - imagem embaralhada; 

VIII - impressão ultravioleta multicolorida; 

IX - linhas finas; 

X - microimpressões; 

XI - microimpressão de dados variáveis; 

XII - tinta de segurança OVI com variação óptica de azul para verde; 

XIII - tinta de segurança antistoke.35 

 

Nota-se, então, que a instituição do documento provisório de registro nacional 

migratório, evidentemente, se propõe a possibilitar maior segurança jurídica e inserção social 

aos solicitantes de refúgio, dependendo de medidas governamentais de conscientização e 

conhecimento para que alcance seus objetivos.   

 

                                                             
35   BRASIL. República Federativa do. Portaria n° 8.728, de 21 de agosto de 2018. Institui os modelos das 

carteiras de Registro Nacional Migratório e do Documento Provisório de Registro Nacional Migratório. 

Ministério de Segurança Pública, Departamento de Polícia Federal. Disponível em: <https 
http://www.lex.com.br/legis_27698868_portaria_n_8728_de_21_de_agosto_de_2018.aspx>. Acesso em 

15/05/2018.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D50215.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Lei/L13445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Lei/L13445.htm
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2.1.2. Dos solicitantes por extensão e da reunião familiar  

 

No que se refere a possibilidade de solicitação de refúgio e a manutenção da unidade 

familiar também fará jus ao de procedimento, e consequentemente a obtenção do DPRNM, 

àqueles familiares – cônjuges, ascendentes, descendentes e demais membros do grupo 

familiar -, já em território nacional, que estejam na companhia do solicitante ou que dele 

dependam economicamente, são chamados os solicitantes por extensão. 

O Manual de Procedimentos e Critérios para a Determinação da Condição de 

Refugiado da ACNUR dispõe que: 

 

 De acordo com o princípio da unidade familiar, se o chefe de família preenche os 

critérios da definição de refugiado, normalmente essa condição é estendida aos seus 

familiares e dependentes. No entanto, é óbvio que a condição de refugiado não deve 
ser formalmente reconhecida a um dependente se isso for incompatível com a sua 

condição jurídica pessoal. Assim, um dependente membro de uma família de 

refugiados pode ser um nacional do país onde a família se refugiou ou de qualquer 

outro país, possuindo, assim, a proteção de outro país. Nessas circunstâncias, não se 

justifica que lhe seja reconhecida a condição de refugiado36. 

 

Nesta ocasião, deve-se assinalar que a possibilidade de prolongação do procedimento 

de solicitação de refúgio aqui mencionada não se confunde com a solicitação de reunião 

familiar. No primeiro, todos são solicitantes de maneira conjunta, no último, um indivíduo do 

grupo familiar já tem seu status de refugiado certificado e busca estender os efeitos declarados 

às pessoas da sua família37. 

Diferenciados os critérios de requerimento entre Solicitação por Extensão e Reunião 

familiar, os procedimentos adotados subsequentemente serão similares e estarão atrelados a 

existência de um solicitante principal, no primeiro caso, e de um refugiado já reconhecido, no 

segundo caso. Outrossim, embora seja recomendado, a concessão para um não obrigada a 

concessão para todos.  

 

                                                             
36ACNUR. Manual de procedimentos e critérios para a determinação da condição de refugiado. Governo 

Federal. Disponível em <https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Manual_de_proce 

dimentos_e_crit%C3%A9rios_para_a_determina%C3%A7%C3%A3o_da_condi%C3%A7%C3%A3o_de_refug

iado.pdf> . Acesso em: 11/11/ 2018. 
37BRASIL. República Federativa do. Resolução Normativa CONARE Nº 16 DE 20/09/2013. Estabelece 
procedimentos e Termos de Solicitação para pedidos de reunião familiar. LEGISWEB. Disponível em: 

<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=258707> . Acesso em 11/11/2018.  
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2.2. Do registro nacional migratório 

 

Em que pese o primeiro contato seja feito, ou pela Polícia Federal ou pelas Cáritas, 

não são esses órgãos os competentes para proferir a decisão se um solicitante de refugio faz 

jus ou não ao status pretendido. O órgão detentor de tal competência é o Comitê Nacional 

para os refugiados.  

Vinculado ao Ministério da Justiça e de composição tripartite38, o CONARE possui 

sua sede em Brasília e é composto por um representante do Ministério da Justiça, do 

Ministério da Educação, do Ministério do Trabalho, do Ministério das Relações Exteriores, do 

Ministério da Saúde, do Departamento da Polícia Federal e um representante de organização 

não-governamental que se dedique a atividades de assistência e proteção de refugiados no 

País, todos esses com direito a voz. Já o Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR) e a Defensoria Pública da União (DPU) têm assento no CONARE, 

porém apenas com direito a voz, sem voto.  

O referido órgão se utiliza de critérios jurídicos e humanitários tanto para o 

deferimento do pedido de refúgio quanto para apurar qual refugiado necessita ser beneficiado 

com o reassentamento. O processo de escolha inclui a análise subjetiva, embasada pelos 

documentos e alegações que comprovem direta ou indiretamente as razões do solicitante.39 

O art. 12 da lei nº 9.474/97, por sua vez, discrimina as competências deste órgão 

ministerial:  

 

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; 
IV - orientar e coordenar as ações necessárias à eficácia da proteção, assistência e 

apoio jurídico aos refugiados; 
V - aprovar instruções normativas esclarecedoras à execução desta Lei. 

 

                                                             
38 Governo, Sociedade Civil e ACNUR 
39 ANNONI, Dannielle; VALDES, Lysian Carolina. Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil. 2013. 

Editora Juruá, p. 104 – 107. 
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Tamanha a responsabilidade conferida, cabe ao CONARE executar, em todas as fases 

do procedimento, a política de refugiados em compatibilidade com as concepções e 

convicções sedimentadas na Constituição Federal, resguardando, sobremaneira, a dignidade 

da pessoa humana. 

Grande aliada à justa execução do processo de refúgio e asilo em âmbito internacional, 

a ACNUR40 elaborou um documento chamado Procedural Standards for Refugee Status que, 

dentre outros assuntos, enumerou as seguintes recomendações a serem observadas quando da 

realização do procedimento em qualquer país:  

Padrões Básicos para o Devido Processo no Mandato RSD41 

I. Os requerentes de asilo que se aproximam dos escritórios do ACNUR devem ter 

acesso adequado ao pessoal do ACNUR e aos procedimentos de DER, e devem 

receber a informação e o apoio necessários para apresentar as suas reivindicações de 

refugiados. 
II. Devem existir procedimentos para identificar e ajudar os requerentes de asilo 

vulneráveis. 

III. Os pedidos de DER devem ser processados de forma não discriminatória, de acordo 

com procedimentos transparentes e justos. 

IV. Os aplicativos do RSD devem ser processados da maneira mais rápida e eficiente 

possível. 

V. O pessoal responsável pelos procedimentos de DER deve ter qualificações, 

formação e supervisão adequadas para desempenhar eficazmente as suas funções. 

VI. Os candidatos devem ter uma entrevista individual do RSD com um Representante 

de Elegibilidade qualificado. 

VII. Os Candidatos Rejeitados devem ter acesso a procedimentos para revisão da decisão 
do DER por um Oficial, que não seja o Oficial que decidiu o pedido em primeira 

instância. 

VIII. Deve haver consistência em toda a organização sobre os procedimentos que definem 

direitos substantivos no processo de DER, incluindo procedimentos que afetam a 

submissão e recebimento de inscrições, entrevistas individuais e a notificação de 

decisões do ACNUR. 

IX. Todos os aspectos dos procedimentos de DSR devem ser consistentes com as 

políticas estabelecidas do ACNUR relativas à confidencialidade, padrões de 

tratamento de requerentes de asilo vulneráveis e gênero e sensibilidade à idade. 

 

 

Como o próprio nome sugere, tratam-se de recomendações gerais emitidas, e que 

vinculam a atuação do CONARE, uma vez que está diretamente ligado a ACNUR. Tais 

padrões procedimentais irão permitir que o procedimento seja realizado com maior 

transparência, justeza, segurança e eficiência possível. 

O ponto VI do Procedural Standards for Refugee Status, fala sobre a necessidade de 

realização de entrevista do solicitante de refúgio com um Representante de Elegibilidade 

qualificado para que seja feita uma melhor análise dos termos indiciados como motivadores 

                                                             
40 Traduzido, texto original em  inglês 
41  ACNUR. Procedural Standards For Refugee Status Determination Under Unhcr’s Mandate .Disponível em: 

<https://www.unhcr.org/4317223c9.pdf >. Acesso em:13/11/2018. 
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do deslocamento forçado. Há que se pontuar, neste momento, que em razão da competência 

exclusiva do governo brasileiro para proferir a decisão em primeira instância, o solicitante é 

submetido a uma segunda entrevista, independentemente de já ter sido realizada outra, ou em 

sede policial, ou nas Cáritas.  

 Realizada a supracitada entrevista, a autoridade que a presidiu a reduz a termo, e em 

conjunto com as demais documentações colhidas, as envia para um grupo de estudos prévios, 

constituído pelos próprios representantes do CONARE que elaborarão um parecer 

recomendando ou não o reconhecimento do status de refugiado a quem pleiteia.  

Posteriormente, está apreciação será enviada ao secretário do CONARE para inclusão 

na pauta da próxima reunião do colegiado, lá será debatida e terá o seu mérito examinado. 

Cada um desses membros, com exceção da ACNUR, tem direito a um voto, sendo as decisões 

feitas por maioria simples.  

Em caso de empate, o representante do Ministério da Justiça, enquanto presidente do 

referido órgão, decidirá pela concessão ou não do refúgio.  

Proferida a decisão, que deve estar devidamente fundamentada e apresenta caráter 

meramente declaratório, o CONARE notificará o solicitante e o Departamento de Polícia 

Federal, para a adoção das medidas administrativas cabíveis. 

Possuir, a decisão, efeitos declaratórios, mas não constitutivos, significa depreender 

que aquele solicitante de refúgio já o era desde o início, convindo esta unicamente para 

pronunciar direito pré-existente, mas, até então, não aplicado em sua plenitude.  

Em sentido diverso, mas ainda, por óbvio consonante, na hipótese do não 

reconhecimento do status a quem o pleiteia haverá a emissão de um parecer igualmente 

declaratório do qual haverá a possibilidade de recurso contra a decisão, no prazo de quinze 

dias a contar do recebimento da notificação42, para o Ministro da Justiça. Aqui, bem como em 

todo o procedimento, o refugiado poderá contar com o auxílio de um advogado ou da 

Defensoria Pública da União (DPU)43.  

E nesse ponto, há que se evocar que até o reconhecimento do status de Refugiado, a 

legislação aplicada ao migrante forçado por razões persecutórias será a lei 13.445/17, isto é, 

as disposições atinentes aos migrantes em geral. 

                                                             
42 BRASIL, República Federativa do. Lei n 9.474 de 22 de julho de 1997.  Define mecanismos para a 

implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências. Disponível em: 

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm >. Acesso em: 13/11/2018. 
43. BRASIL. Resolução Normativa nº 18, de 30 de abril de 2014. Estabelece os procedimentos aplicáveis ao 
pedido e tramitação da solicitação refúgio e dá outras providências. Disponível em: http://www.justica.gov.br/se 

us-direitos/migracoes/refugio/anexos/resolucao-18-dou-pdf.pdf. Acesso em: 15/11/2018. 
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Já pela decisão que acolhe o pedido de refúgio, promover-se-á o registro deste junto ao 

Departamento de Polícia Federal que procederá ao arquivamento de todo e qualquer processo, 

seja criminal, seja administrativo pela entrada irregular no país, devendo, aquele, assinar 

termo de responsabilidade e solicitar a emissão do Registro Nacional Migratório (RNM).  

O Registro Nacional Migratório, válido em todo território nacional, será válido por 

cinco anos e será expedido pela unidade da Polícia Federal em que haja atendimento a 

imigrantes da circunscrição onde esteja domiciliado o requerente44.  

Como já abordado no presente trabalho, este documento viabilizará a autorização de 

residência permanente45 no Brasil, assegurará a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social permanente, e corroborará para a minimização dos casos de xenofobia, restrição de 

acesso a serviços públicos, trabalho escravo, entre outras violações as quais os refugiados 

estão constantemente acometíveis. 

Na realidade, a maior parte dos direitos assegurados pela posse do RNM já são 

dirigidos aos refugiados quando da solicitação de refúgio. Sem embargo, o Registro confere 

maior segurança jurídica porquanto o status de refugiado já fora reconhecido, sendo a ele 

conferidos os mesmos direitos que a qualquer outro estrangeiro que possua residência legal no 

Brasil. 

3. PERSPECTIVAS QUANDO DO RECONHECIMENTO DO STATUS DE 

REFUGIADO 

Neste capítulo será feita uma análise sobre as perspectivas positivas e negativas 

quando há a declaração que confere o status de Refugiado ao solicitante e, assim, ele passa a 

ser reconhecido em território nacional. Uma abordagem sobre as expectativas, positivas e 

negativas geradas quando à esses indivíduos são expedidos o Registro Nacional e análise 

jurisprudencial de dois casos: um em que um refugiado teve alguns de seus direitos na 

iminência de serem violados e outro em que houve efetivamente a violação a direito essencial.  

 

                                                             
44 LOPES, Edivaldo Evangelista. Carteira de Registro Nacional Migratório. Publicado em 23/05/2017. 

Disponível em: <http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/cedula-de-identidade-de-estrangeiro> Acesso em: 
25/11/2018. 
45 Observação: enquanto durar a situação de refúgio. 



36 
 

3.1. Perspectivas positivas e negativas quando da obtenção do registro nacional 

migratório 

Após e na hipótese de reconhecimento do status de Refugiado do solicitante, proceder-

se-á a emissão de sua carteira do registro nacional migratório. Este documento será emitido 

pela Polícia Federal, local, também, em que este assinará um termo de responsabilidade e será 

registrado como Refugiado. 

Em tese, o referido documento seria suficiente para assegurar todos os direitos que já 

eram concedidos ao solicitante de refugio, como a facilidade de integração local, direito à 

assistência pública, direito a adquirir a propriedade de imóveis, a livre circulação e a 

segurança, acrescidos da residência por prazo indeterminado.   

Na prática não é bem isso que ocorre. Cada vez são mais alarmantes os casos de 

refugiados com Direitos violados no país.  

A conscientização da população quanto a presença de refugiados no território 

brasileiro ainda é muito precária. Isso porque, de fato, não existem políticas públicas de 

âmbito nacional nesse sentido.  

Os regulamentos e orientações internacionais se mostram de grande valia se 

tivéssemos um processo unitário. No entanto, considerando que existem vários escritórios e 

departamentos de polícia federal operando no mesmo tema, não é difícil observar práticas 

divergentes de um local para o outro. 

Posto este cenário, é cada vez mais preocupantes o descaso e abusos cometidos contra 

os direitos de refugiados, que acarretam o subjugo do individuo que, por tudo que passou, e 

pela condição em que se encontra, é naturalmente mais vulnerável. 

Além disso, por ser o procedimento para a declaração do status de Refugiado um 

processo moroso, o solicitante já experimenta durante o decurso de tempo em que aguarda o 

resultado, impedimentos e violações aos seus direitos, fatos que o desestimulam a acreditar 

que a obtenção de um documento a mais assegurará direitos que por algum tempo não foram 

assegurados.  

3.2. Análise jurisprudencial 

Apesar da relevância da produção jurisprudencial para a sociedade e para o Direito, o 

exercício da jurisdição no que tange a temática dos refugiados ainda é muito escassa. Isso 

corrobora, e talvez seja um dos motivos, para a efemeridade com que o procedimento para 
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reconhecimento do status de Refugiado é visto, para a falta de uniformização em território 

nacional e suscetibilidade a diversas violações, porquanto haja insegurança jurídica. 

A seguir, depois de exaustiva pesquisa, apresentaremos dois casos que Refugiados 

tiveram seus direitos violados ou na iminência de serem violados em território nacional. 

3.2.1. Do fornecimento gratuito da carteira do registro nacional migratório no caso dos 

hipossuficientes 

Rashal Dafne Soliz e Ashelen Mishel Soliz, incapazes, representadas por Juana 

Griselda Soliz Calle, tentaram junto a Polícia Federal solicitar a expedição de documento de 

identificação de estrangeiro, a hoje chamada, carteira do registro nacional migratório. 46 

Por serem hipossuficientes requereram a isenção do pagamento da taxa administrativa 

para a emissão do referido documento. Pleito que fora negado pelo Delegado de Polícia 

Federal de Controle de Imigração (DELEMIG/DREX/SR/DPF/SP). 

Em razão deste fato, a representante das incapazes, patrocinadas pela Defensoria 

Pública da União (DPU), ingressou com Mandado de Segurança, com pedido de liminar, com 

o objetivo de lograr êxito em suspender a exigibilidade da taxa cobrada para a supracitada 

expedição tendo em vista a impossibilidade de pagá-la. 

Em primeiro grau, a sentença julgou improcedente o pedido e denegou a segurança. 

Entendeu o magistrado que “as normas que outorgam isenções devem ser interpretadas 

literalmente, de modo que não há como se conceder a gratuidade postulada no writ por 

similitude de situação à expedição de cédula de identidade dos nacionais”. 

Alegou, ainda, que o procedimento para expedição desse tipo de documento exige 

mais cuidado, diligência e atenção da Administração Pública, razão pela qual as taxas 

cobradas estariam justificadas e não poderiam ser suspensas. 

Desta feita, ingressaram com recurso de Apelação perante o TRF-4 que proferiu a 

seguinte decisão: 

ADMINISTRATIVO. TAXA. FORNECIMENTO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDADE PARA ESTRANGEIRO. ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA. GRATUIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 
1. A Constituição Federal em seu artigo 5º, caput, estendeu ao estrangeiro residente 

no Brasil os mesmos direitos fundamentais de que é titular o nacional. No mesmo 

sentido, o artigo 95 do Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815/80) prevê que o 

estrangeiro residente no Brasil goza de todos os direitos reconhecidos aos 

brasileiros, nos termos da Constituição e das leis. 

                                                             
46 <Cf. <https://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/576867125/apelacao-civel-ap-35210520164036100-

sp/inteiro-teor-576867160> 
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2. O benefício da gratuidade na obtenção de determinados documentos pessoais e 

certidões é dirigido aos reconhecidamente pobres, não fazendo a Constituição 

Federal distinção acerca da nacionalidade de quem ostenta tal condição (ex vi dos 

incisos XXXIV, LXXVI e LXXVII do artigo 5º, CF). 

3. No caso de estrangeiro, a cédula de identidade de estrangeiro ou registro de 

identidade estrangeira é análoga à carteira de identidade (RG) dos nacionais. 

Portanto, se ao nacional que se declara hipossuficiente é permitida a expedição da 

referida identidade sem o pagamento de taxas, do mesmo modo é permitido ao 

estrangeiro. No que concerne à comprovação do estado de hipossuficiência, é 

necessário apenas que o indivíduo se declare pobre, sob as penas da lei. Precedentes. 
4. Cabe ressaltar, ademais, a recente promulgação da Lei nº 13.445/2017 - Lei da 

Migração, que expressamente assegura isenção das taxas de que trata essa lei, 

mediante declaração de hipossuficiência econômica (artigo 4º, XII), bem como a não 

cobrança de taxas e emolumentos consulares pela concessão de vistos ou para a 

obtenção de documentos para regularização migratória aos integrantes de grupos 

vulneráveis e indivíduos em condição de hipossuficiência (artigo 4º, § 3º). 

5. No presente caso, comprovada a hipossuficiência dos impetrantes, inclusive 

estando representados nestes autos pela Defensoria Pública da União, fica afastada a 

cobrança das taxas administrativas cobradas para o processamento dos pedidos de 

expedição de documentos de identificação de estrangeiro. 

6. Apelação provida.47 

Ora, felizmente, da leitura do acórdão, verifica-se que a apelação fora provida sob a 

tese de que a gratuidade na obtenção de taxas e emolumentos para expedição de determinados 

documentos pessoais e certidões é previsto na CF aos hipossuficientes, não havendo 

diferenciação no que tange a nacionalidade de quem os solicita.  

Ainda, não se pode olvidar que, a despeito da previsão constitucional, a lei 13.445, em 

seu artigo 113, §3º prevê a supracitada isenção, de modo que dispõe, expressamente, que: 

 

Art. 113.  As taxas e emolumentos consulares são fixados em conformidade com a 

tabela anexa a esta Lei. 

§ 3o  Não serão cobrados taxas e emolumentos consulares pela concessão de vistos 

ou para a obtenção de documentos para regularização migratória aos integrantes de 

grupos vulneráveis e indivíduos em condição de hipossuficiência econômica. 

 

 

O tema, hoje, é objeto do Recurso Extraordinário 1018911, com repercussão geral 

reconhecida, por unanimidade, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e pende de julgamento. 

3.2.2. Da impossibilidade de ingresso em instituição de ensino por ausência de documento 

comprobatório de conclusão de curso realizado no país de origem 

Leydi Katherine Ovalle Rativa, patrocinada pela DPU, interpôs agravo de instrumento 

contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela em ação que moveu contra o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. 

                                                             
47 BRASIL, TRF-3 AP: 00035210520164036100 SP , Relator: Desembargadora Dederal Diva Malerbi, Data do 
Julgamento: 03/05/2018, 6ª Turma. Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 11/05/2018 Disponível em:  

<http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/6796844>, Acesso em: 22/11/2018. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/150575/lei-2-75
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 A ação foi interposta em razão de a Refugiada ter sido impedida de se matricular em 

curso técnico, o qual prestou concurso vestibular, por não ter apresentado certificado de 

conclusão do Ensino Médio, cursado em seu país.  

Em suas alegações dispôs que não possuía o referido certificado, nem tinha como 

comprovar por outros meios a conclusão do Ensino Médio, requerendo que a exigência fosse 

flexibilidade em conformidade com o que estabelece os artigos 43 e 44 da Lei nº. 9.474/97. 

No âmbito do TRF-4, fora proferida decisão que resultou na seguinte ementa: 

AGRAVO DE INSTUMENTO. REFUGIADO. MATRÍCULA EM CURSO 

TÉCNICO. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO 

MÉDIO. 1. Cabe à parte autora demonstrar, ainda que minimamente, a conclusão do 

ensino médio para o ingresso no curso técnico almejado. 2. A condição especial na 

qual se encontra o refugiado fez com que o legislador, nos artigos 43 e 44 da Lei n. 

9.474/97 relativizasse a prova exigida, ou seja, possibilitou substituir a prova 

específica, no caso o certificado de conclusão do ensino médio, por outro meio de 

prova legalmente admitido, o que não se confunde com a dispensa de prova. 48 

 

Nesse caso, consideramos, data máxima vênia, que a decisão não relativizou, 

efetivamente, os meios de prova exigidos para comprovação da conclusão do Ensino Médio 

suscitado pela Refugiada.  

Ora, o relatório dos fatos é claro ao pronunciar que a requerente fora aprovada em 

concurso vestibular, não seria esse um meio de prova ao seu aproveitamento escolar? Ainda 

mais nesse caso, datado de 2015, época em que Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

possibilitava aos maiores de 18 anos, que nele fossem aprovados, receberem o certificado de 

conclusão do Ensino Médio, mesmo sem tê-lo, efetivamente, cursado ou concluído.  

Sendo assim, esta decisão violou o direito ao desenvolvimento científico, o acesso 

igualitário e livre do migrante a educação, além de violação a igualdade de tratamento e de 

oportunidade. Nessa mesma linha de entendimento, conclui-se que quedou comprometido os 

ideais de integração local, em síntese, o art. 44 da lei 9.474/97: 

Art. 44. O reconhecimento de certificados e diplomas, os requisitos para a obtenção 

da condição de residente e o ingresso em instituições acadêmicas de todos os níveis 

deverão ser facilitados, levando-se em consideração a situação desfavorável 

vivenciada pelos refugiados. 

 

                                                             
48 BRASIL, AG 50124657920154040000 5012465-79.2015.404.0000, Relator: Desembargadora Salise 

Monteiro Sanchotene, 27/05/2015, Terceira Turma, Data de Publicação: 28/05/2015 Disponível em: 

<https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtValor=500152
55920154047112&selOrigem=RS&chkMostrarBaixados=&selForma=NU&hdnRefId=b6113b893042dc41327f1

ec59c94119e&txtPalavraGerada=EwYr >.Acesso em: 22/11/2018. 
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4. CONCLUSÃO 

 

O processo de refúgio guarda, em si mesmo, aspectos demasiadamente peculiares. Isso 

por que não é possível estabelecer uma diretriz segura aplicável a todos os enquadrados neste 

instituto.  

No entanto, fato comum é o motivo de urgência que intrinsecamente se faz presente na 

justificativa deste tema que carece de atenção e proteção internacional.  

O direito dos refugiados impõe desafios ao Estado brasileiro porquanto seu 

compromisso internacional de proteção e salvaguarda dos direitos do Homem. Nesse 

diapasão, o refúgio nada mais é do que a preservação de Direitos Humanos Fundamentais. A 

adoção do Brasil a instrumentos internacionais de proteção aos refugiados representou o 

inicio do comprometimento do País com a temática humanitária e prestigiou a proteção dos 

direitos humanos.  

Outrossim, como pôde ser observado, ainda que o Estado busque meios de assegurar 

direitos e proteção aos refugiados, a exemplo da regularização documental e aplicação de 

legislação geral robusta, no que tange às especificidades de cada individuo que foge em razão 

de fundados temores de perseguição ou violação de direitos humanos, dado cada local de 

ingresso e desenvolvimento do procedimento individualmente considerado, o resultado 

produzido ainda é tímido.  

O déficit aludido nos dirige a precariedade do procedimento de solicitação de refúgio 

porquanto não existam meios rápidos e eficazes de enunciar quem faz jus ou não a este status, 

permitindo que em território nacional permaneçam pessoas que sabidamente não se 

enquadram na condição de refugiado. 

Soma-se ao alegado o tempo para tramitação de todo o processo que gera provoca a 

sensação de instabilidade no solicitante. Isso porque este, inevitavelmente, ao dar 

continuidade a sua vida no Brasil, constituindo laços e vínculos, não sabe se aqui poderá 

permanecer. 

E a segunda premissa é razão da primeira, pois se houvesse uma justa apreciação do 

pedido, mesmo que apenas na averiguação de indícios de enquadramento no status 

pretendido, desde o encetamento, o número de solicitações naturalmente se reduziria e o 

restante do procedimento, fatalmente seria mais célere.  

Lado outro, verificou-se que a falta de entendimento da população no que se refere aos 

direitos dos refugiados também é fato gerador de preconceito dispensado aos indivíduos 
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buscadores de proteção. A falta de conscientização tanto de nacionais, quanto de autoridades 

condena-os ao subjugo e implicam em diárias violações a direitos humanos fundamentais.  

Isto posto, ergue-se o papel da regularização documental dos refugiados e dos 

solicitantes de refúgio. O documento provisório do registro nacional migratório e o registro 

nacional migratório, somados ao protocolo provisório são documentos que tem como objetivo 

a regularização deste deslocado forçado em território nacional. A possibilidade de expedição 

do CPF, da CTPS, do acesso a escola e serviços de saúde consubstanciam preceitos 

fundamentais da dignidade da pessoa humana.  

No que tange as inovações legislativas, notamos que a Lei nº 13.445/17, de forma 

extremamente benéfica, colocou como cerne da preocupação da questão migratória, 

efetivamente o migrante e não mais a segurança nacional, como se tinha no revogado Estatuto 

do Estrangeiro, editado à época da Ditadura Militar. Como se verificou ao longo do presente 

trabalho, tivemos mudanças com relação a proteção dos direitos humanos, na perspectiva de 

inserção social e operacional através da previsão de elaboração de políticas públicas, previsão 

do direito de associação e sindicalização, combate à xenofobia e a qualquer forma de 

discriminação, a partir daí, coma implementação da referida lei, o que se pretende é que todo 

o migrante assente no Brasil, neste caso, o refugiado e o solicitante de refúgio, sejam tratados 

com dignidade, possuindo direitos universais sólidos. 

Ainda, destacamos que as mudanças de paradigma estatuídas na Lei de Migração não 

suprimiram nenhum dos direitos dos refugiados e dos solicitantes de refúgio, tendo com ela 

aplicação subsidiária, estendendo ao migrantes a garantia da inviolabilidade do direito à vida, 

à segurança à igualdade, à liberdade, em suma, direitos fundamentais inerentes ao ser 

humano. 

O tema do refúgio, em que pese todo o esforço legiferante, carece, assim como 

grandes institutos legislativos brasileiros, de deixar o papel e ser dotado de mais efetividade. 

Conforme disposto na presente pesquisa, por ser um fenômeno que ocorre, no geral, de 

maneira pulverizada no território, sem que haja a devida fiscalização de sua normativa, 

direitos são flagrantemente atingidos e faz com que estes indivíduos sofram a mais variada 

gama de violações, como a exemplo do aqui exposto, a não expedição de documento essencial 

a sua regularização de forma gratuita e o impedimento de ingresso em instituição de ensino 

por falta de flexibilização de normas previstas legalmente.   

Conforme se verifica das jurisprudências colacionadas no último capítulo, bem como 

o todo apresentado no presente trabalho, conclui-se que a existência de diplomas normativos 
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e instituição de documentos regulatórios da situação migratória não são suficientes à 

asseguração de direitos dos refugiados, deixando evidente que enquanto não houver uma 

fiscalização mais ativa por meio das autoridades e conscientização da população, tal cenário 

não há de mudar. 

Sendo assim, no presente trabalho, demonstramos o procedimento para que haja o 

reconhecimento do status de refugiado desde o momento de sua solicitação até o momento 

de sua concessão, bem como os principais organismos envolvidos nesse instituto. Nesse 

ínterim, demonstramos que para que o migrante forçado em razão de fundado temor de 

perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas ou 

violação aos direitos humanos seja reconhecido como detentor de direitos e garantias no 

território brasileiro é necessário um esforço de toda a coletividade aliado às autoridades 

nacionais e internacionais.  
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